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INTERPANDEMISK FASE

Oppgave Kommunale tiltak Ansvar for tiltak

i Lillehammer 

Status

Beredskap Oppdatert plan for massevaksinasjon:

 Skal revideres umiddelbart dersom 
endring i beredskapssituasjonen tilsier det

 Skal revideres ved nye nasjonale 
strategiske føringer av betydning

 Bør revideres ved organisatoriske 
endringer (det bør være en intern 
sjekkliste for hvilke endringer som bør 
utløse en revisjon).

Kommuneoverlege

Sesong-

vaksinering

 Sjekke at systemene for vaksinering og 
registrering kan brukes ved 
massevaksinasjon. 

 Ha oversikt over og sørge for at 
kommunens innbyggere og ansatte som 
tilhører de definerte målgrupper for 
influensavaksinasjon blir tilbudt vaksine 
årlig

 Sende årlig bestilling på vaksine

 Ha et innarbeidet og øvet system for 
vaksinering og registrering av 
sesonginfluensavaksinasjon av 
målgruppene. Systemet bør kunne 
benyttes for vaksinering i en 
pandemisituasjon, og evt. som øvelser i 
en pandemisituasjon. Planen for 
sesongvaksinering bør inkludere 
strategier for både sentralisert og 
desentralisert vaksinasjon

Ledende helsesøster 

+ smittevernkontoret

Kommuneoverlege

Koordinator 

(=fagutviklingssykep

leier på Helsehuset) 

Øvelser  Delta i øvelser i regi av sentrale og 
regionale myndigheter

 Delta i/arrangere lokale øvelser (med 
andre kommuner og samarbeidende 

virksomheter)

Kommuneoverlege/r

ådmann

Prioritering Skaffe oversikt over virksomheter med 

samfunnskritiske funksjoner i kommunen og i

samarbeid med de aktuelle virksomheter sette 

opp lister over antall personer i 

prioriteringsgruppe 5 - nøkkelpersonell 

(Vedlegg 2).

Beredskapsansvarlig
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HØYNET BEREDSKAPSFASE

Oppgave Kommunale tiltak
Ansvar for tiltak

i Lillehammer 
Status

Beredskap Gjennomgå beredskapsplaner med tanke på 

vaksinasjon

 Identifisere ressursbehov

 Mobilisere i henhold til situasjonen

Kommuneoverlege 

og Rådmann

Inngå avtaler med private aktører som skal 

bistå i vaksinasjonsarbeidet:

 fastleger,

 frivillige se Beredskapsplan for 
kommunen, pkt. 4.8

 BHT.

Ordfører/ rådmann

Prioritering Oversikt over virksomheter med samfunns-

kritiske funksjoner i kommunen samt 

nøkkelpersonell (Vedlegg 2)

Beredskapsansvarlig 

og

kommuneoverlege

Etablere liste med kontaktpersoner og sende 

FHI og Fylkesmann

Kommuneoverlege

http://www.lillehammer.kommune.no/samfunnssikkerhet.185247.no.html
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PANDEMISK FASE- før vaksine er kommet

Oppgave Kommunale tiltak
Ansvar for tiltak i 

Lillehammer
Status

Oppstart og 

koordinering
 Etablere kriseledelse

 Opprette ansvarskontakt

 Ressursallokering

Rådmann

All informasjon fra 

Folkehelseinstituttet (FHI) til 

kommunen vedrørende 

massevaksinasjon går til 

Kommuneoverlege og omvendt.

Kommuneoverlege er faglig ansvarlig 

kontaktperson overfor FHI

Kommuneoverlege

Etablere døgnberedskap for 

Kommuneoverlegee i samarbeid med 

kommunene innenfor Helseregion Sør-

Gudbrandsdal 

Rådmann

Koordinator = Fagutviklingssykepleier 

på Helsehuset

 Er tilgjengelig utenom normal 
arbeidstid

 Har ansvar for den praktiske 
delen av vaksinedistribusjonen

 Kommuneoverlege har det 
overordnede og faglige ansvar

 Koordinator rapporterer til 
Kommuneoverlege

Rådmann/ kommuneoverlege

Nedsette vaksinasjonsgruppe: (vedlegg

1)

  Leder:      Kommuneoverlege

  Sekretær: Ledende helsesøster

Rådmann

Samhandling Opprette kontakt med lokalt og 

regionalt helseforetak

Kommuneoverlege

Prioritering Send inn prioriteringsliste til 

Fylkesmannen som videresender til 

FHI

Kommuneoverlege

Distribusjon Informere FHI om:

 Leveringsadresse for vaksine

Kommuneoverlege/ koordinator
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 Kontaktperson for levering av 
vaksine:

Navn

Mobilnummer

E-post

Varsling Varsle nødvendig personell (vedlegg 3) Kommuneoverleg/ sekretær

Klargjøre 

lokaler

Klargjøre for mottak av vaksiner inkl. 

kontrollrutiner og sikring (vedlegg 4)

Kjølelager: Lillehammer Helsehus

Evt. innkjøp av ekstra kjøleskap med 

lås.

Koordinator

Klargjøre lokaler som skal benyttes til 

vaksinering

Sekretær

Registrering Klargjøre innkallingslister fra 

Folkeregisteret/SSB og evt.sende ut 

innkalling/benytte internett/opprette 

servicetelefon

Rådmann

Klargjøre tilstrekkelig antall pc-

stasjoner (vedlegg 5)

IT-sjef/sekretær

Klargjøre registrering i SYSVAK og 

tilgang til Folkeregisteret

Kommuneoverleg/sekretær

Klargjøre utstyr for utstedelse av 

vaksinasjonsbevis 

Kommuneoverleg/sekretær

Klargjøre skjemaer for registrering av 

alvorlige mistenkte bivirkninger.

Kommuneoverlege/

Sekretær

Informasjon Utarbeide konkret og lokalt tilpasset 

informasjon til helsepersonell

Kommuneoverlege/

Kommunikasjonssjef

Gjennomføre konkrete 

informasjonstiltak (internett, media, 

intranett, brosjyrer, dokumentasjon og 

informasjon v/vaksinering, skilt, 

plakater, merking av personell).

Kommuneoverlege/

Kommunikasjonssjef/

Sekretær/andre
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Informasjons

materiell

Tilpasse informasjons- og 

dokumentasjonsmateriell fra FHI til 

lokale forhold

Trykke opp:

 Registreringsskjema

 Informasjon om kjente 
bivirkninger/allergiske 

reaksjoner

 Vaksinasjonsbevis

 Evt. annet 
informasjonsmateriell

Kriseledelse/

Kommuneoverlege/

Kommunikasjonssjef

Prosedyrer Gi opplæring i praktiske prosedyrer 

for:

 vaksinasjon (kriterier for 
kontraindikasjon)

 medisinsk beredskap

 tilgjengelig medisinsk utstyr

 dokumentasjonssystem

 registrering i SYSVAK

 melding av alvorlige 
bivirkninger

 avviksrapportering

Kommuneoverlege/ sekretær

Bestilling Bestille og lagre tilstrekkelig 

engangsutstyr til vaksinasjon

Koordinator
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Pandemien er kommet til Norge og utsending av vaksiner har startet

Oppgave Kommunale tiltak Ansvar for tiltak i 

Lillehammer

Status

Legge til rette for 

vaksinasjon

Bestemme tidspunkt for oppstart av 

vaksinering på bakgrunn av informasjon

fra FHI

Kriseledelse/

Kommuneoverlege/

Kommunikasjonssjef

Innkalle personell (se vedlegg 3)

Varsle kontaktpersoner for prioriterte 

grupper ved vaksinasjon av personell i 

samfunnsviktige tjenester.

Tilrettelegge for nødvendig 

transporttjeneste for publikum til 

vaksinasjonsstedet.

Kommuneoverlege/Sekret

ær

Innkalle til 

vaksinasjon

Innkalle prioriterte grupper til 

vaksinasjon via fastlege, arbeidsgiver, 

brev eller lokale medier.

Varsle kontaktpersoner for prioriterte 

grupper til vaksinasjon av personell i 

samfunnsviktige tjenester.

Ved tilgang på store mengder vaksine

(prepandemi-vaksine):

Innkalle hele befolkningen ved bruk av 

folkeregisterdata og media hvor det 

fremkommer hvor den enkelte skal 

møte.

Lage et tilbud for personer som 

oppholder seg, men som ikke har bopel 

her.

Kriseledelse/

Kommuneoverlege/

Kommunikasjonssjef

Vaksinehåndtering Kontrollere alle leveranser ved mottak:

 synlig brekkasje?

 antall doser

 temperatur under transport

Ivareta sikkerhet ved oppbevaring av 

vaksineleveransen.

Føre kontroll med alle vaksinedoser 

som tas ut av lager.

Fordele vaksinedoser og lage kjøreplan 

Koordinator
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for utsendelse til vaksinasjonssteder og 

koordinere med ansvarshavende på 

lokale mottak.

Ved interndistribusjon i kommunen må 

prosedyrer for å opprettholde 

kjølekjeden følges (vaksinen er 

kjølevare men tåler et kort opphold i 

romtemperatur. Temperaturen må ikke 

overstige 25°og tid utenfor kjøleskap 

bør gjøres så kort som mulig.)

Klargjøre utstyr for medisinsk 

beredskap som skal være tilgjengelig 

ved vaksinasjon.

Klargjøre engangsutstyr som skal 

brukes ved vaksinasjon.

Informasjon/

merkemateriell

Gi kontinuerlig oppdatert informasjon i 

lokale medier og på kommunens 

hjemmesider.

Sende ut pressemeldinger ved behov.

Gi informasjon tidlig til arbeidsgivere 

slik at nødvendig ressursallokering kan 

foretas for å sikre at alle kan møte til 

vaksinasjon

Klargjøre materiell til merking av 

lokaler.

Klargjøre materiell til merking av 

personell.

Kommunikasjonssjef/

Kommuneoverlege/

Sekretær

Klargjøre lokaler 

for vaksinasjon

Følgende punkter må ivaretas:

 Åpningstid

 Merking av lokaler

 Installering av utstyr/klargjør 
kontorer osv.

 Ivaretagelse av sikkerhet

 Parkering, NB spesialtransport 
(kjøretøy av ulik 

størrelse og behov)

 Evt. bruk av køsystem 
(inn/vente/vaksinasjon/o

bservasjon/

Kriseledelse/Kommuneov

erlege/

sekretær
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                        tydelig merking av 

områder).

 Lokale tiltak for å redusere 
smittepress ved vaksinasjon.

Sikkerhet og annet  Sikring av lokaler

 Sikring av vaksinelager

 Parkering

 Transport

Kommuneoverlege/Sekret

ær

Forberede 

hjelpepersonell
 Utpeke lokal koordinator

 Merking av personell

 Eventuelt bruk av 
beskyttelsesutstyr

Gjennomgang av prosedyrer for 

arbeidsoppgaver

Kommuneoverlege/Sekret

ær

Gjennomføring av 

vaksinering
 Mottak av pasienter

 Utlevering av 
informasjonsmateriell

 Registrering av personidentitet

 Lege tilgjengelig for å vurdere 
kontraindikasjoner, og kunne 

håndtere akutte situasjoner i 

samarbeid med annet 

helsepersonell

 Vaksinering

 Overvåkning etter vaksinering

 Registrere vaksinasjon 
fortløpende i journalsystem med 

direkte overføring til SYSVAK. 

 Utlevering av vaksinasjonsbevis

 Eventuelt informere om 
tidspunkt for 2.dose

Kommuneoverlege/ 

sekretær

Overvåke 

uønskede 

hendelser etter 

vaksinasjon

Kontinuerlig innrapportere meldinger 

om alvorlige uønskede hendelser, 

inkludert akutte allergiske reaksjoner.

Husk å informere legevakt om 

prosedyre for melding til 

Folkehelseinstituttet.

Kommuneoverlege
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OVERGANGSFASE – pandemien er på retur

Oppgave Kommunale tiltak Ansvar for tiltak i Lillehammer Status

Evaluering Utføre evaluering av 

massevaksinasjonen med 

nødvendige endringer av eget 

beredskapsplanverk

Kriseledelse/Kommuneoverlege/koordinator

Revidere planen basert på 

lokale og nasjonale 

evalueringer

Kommuneoverlege
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Vedlegg 1
Tilbake til tiltaksplan

VAKSINASJONSGRUPPE

 Kommuneoverlege (Leder)

 Ledende helsesøster (Sekretær)

 Fagutviklingssykepleier på Helsehuset (Koordinator)

 Leder servicetorget

 Kommunikasjonssjef

 Beredskapsansvarlig

 Kommunalsjef Helse og Omsorg

 Kommunalsjef Velferd

 Helsesøster smittevernkontoret
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Vedlegg 2        Tilbake til tiltaksplan Interpandemisk fase

Tilbake til tiltaksplan 

Høynet beredskapsfase

Oversikt over samfunnskritiske funksjoner i kommunen med definert nøkkelpersonell (stillinger) skal hver 

enhet ha. Generelt i kommunen: Se plan for kommunal kriseledelse
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Vedlegg 3

Tilbake til varsling

Tilbake til Legge til rette

NØDVENDIG PERSONELL for avvikling av vaksinasjon inkl evt avtaler med frivillige 

organisasjoner.

Hvilket personell: Helsestasjon, psykisk helseteam, pensjonister eller annet helsepersonell som ikke er i 

jobb. Evt. sykepleiere fra Helse og omsorg dersom det ikke er øket aktivitet også der. 

Ved langvarig vaksinering: Koordinator har ansvar for å samarbeide med enhetslederne som må lage 

turnusordning etter behov.
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Vedlegg 4

KLARGJØRING for mottak inkludert KONTROLLRUTINER OG SIKRING av vaksiner

Vaksiner kan leveres fra sentrale lagre hele døgnet. Beredskap for mottak ivaretas på følgende måte:

Koordinator er tilgjengelig på mobiltelefon for koordinering og organisering av vaksinemottak.

Kontrollrutiner:

Det skal føres oversikt over mottatte og distribuerte vaksiner i kommunen med til enhver tid oppdatert 

beholdningsoversikt. og Mottatte vaksiner registreres inn på eget skjema for 
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Vedlegg 5
Tilbake

PLAN OG AVTALER  PÅ PC-STASJONER

Oppgave Kommunale tiltak Ansvar for tiltak

Skaffe tilstrekkelig antall 

pc’er

 Har avtale med Helsehuset om å bruke 
pc’ene som står på kursrommet

 kontakter IKOMM om flytting og 
klargjøring av pc’er til Håkons Hall

IT-seksjonen

Brukertilganger  bestille tilstrekkelig brukertilganger for å 
registrere vaksiner i SYSVAK

 bestille tilstrekkelig brukertilganger for 
oppslag i Folkeregisteret

Kommuneoverlege/sekretær
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Vedlegg 6 A

VAKSINERING I HÅKONS HALL

Stasjon 1

Registrering

Stasjon 2

Betaling

Stasjon 3

Vaksinering

Stasjon 4

Observasjon

Utstyr  Utlevering av 
registreringsskjema

 «Barbord» og penner 
for utfylling av skjema

 Kølapp?

 Pc for oppslag i 
Folkeregisteret

 Hvor skal pc’er for 
registrering stå?

 Rutiner utarbeides av
Økonomi

 Pris pr injeksjon

 Kontant betaling, 
kassaapparat,

 Det hukes av på 
skjema for betaling

 Vipps?

For hver post:

 2 stoler

 Bord

 Søppelbøtte

 Gul bøtte

Opptrekk av 

vaksiner i eget rom:

 Anafylaksiskrin

 Sprittørk

 Bomull

 Plaster

 Gul bøtte

 Matte/benk

 Pussbekken

 Papir

 Skriv «Akutt 
behandling ved 

anafylaksi

 Vente i 20 
minutter etter 

vaksinering

 Utstyr:

 Bord og stoler

 Drikke (vann)

 Anafylaksiberedsk
ap

 O2-utstyr

 Skjermbrett

 Pussbekken

 Tørkepapir

 Telefon og 
telefonliste

 Matter å ligge på

Bemanning Køordnere:

Mottak skjema:

Registrering elektronisk:

Lege tilstede.

Vurdere om man 

trenger 

ambulanseperson

ell tilstede.
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VAKSINERING  PÅ HELSESTASJONEN (Gjelder barn under skolealder)

Stasjon 1

Mottak

Stasjon 2

Ventesone

Stasjon 3

Vaksinering

Stasjon 4

Observasjon

Utstyr  Utlevering av 
registreringsskjema 

(personopplysning, 

helse), generell 

informasjon

 Bord, stoler, penner

 Køsystem/ventesone i 
ekspedisjon og hall

 Stoler

 Leker

 Matter (til de minste 
barna)

 2 personer til 
organisering av kø

 Kontorene i 
smittevernavdeling (9 

kontorer)

 Opptrekk av vaksiner 
kan gjøres på kontor i 

helsestasjonen for barn

 O₂-apparat m. masker 
for barn

 Utstyr på hvert kontor:
o Anafylaksiskrin

o Sprittørk

o Bomull

o Plaster

o Gul bøtte

o Matte/benk

o Pussbekken

o Papir

o Skriv «Akutt 

behandling ved 

anafylaksi»

 Lokalene til 
«Barnetreffen»

 Stoler

 Matter

 Leker

 Vann

Bemanning 2 personer?  Lege tilstede

 Bemanning vurderes i
forhold til hvor mange

som skal vaksineres

3-4 personer

Vedlegg 6 B
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