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Håndtering af værnemidler i Aalborg Kommune i forbindelse COVID-19 
udbrud 

Baggrund 

I den nuværende situation med udbrud af en ny coronavirus (COVID-19) og den aktuelle smittespredning i 
Danmark oprettes nu et nationalt logistikcenter i Lægemiddelstyrelsen med ansvar for distribution til og 
omfordeling af kritisk medicinsk udstyr og værnemidler mellem kommuner og regioner.  
 
Hensigten med det nye logistikcenter for medicinsk udstyr er at sikre, at der ikke opstår en situation med 
ophobning af værnemidler og kritisk medicinsk udstyr i nogle områder af Danmark, mens der i andre 
områder er opstået en akut mangelsituation. Ligeledes er formålet, at medicinsk udstyr distribueres til de 
steder, hvor der i den nuværende situation er størst behov. 
 
I centeret oprettes en undersektion for regioner og en for kommuner. Der vil være en meget tæt 
koordinering mellem de to undersektioner af logistikcentret – ligesom der vil være en tæt koordinering 
med interne dataansvarlige i Lægemiddelstyrelsen, samt dataansvarlige i regioner og kommuner.  
 
På baggrund af det aktuelle forsyningsoverblik vil Lægemiddelstyrelsen foranledige og koordinere en 
omfordeling både internt mellem kommuner og internt mellem regioner samt tværsektorielt. 
 
Dette kalder på en samlet og koordineret håndtering af værnemidler på tværs af Aalborg Kommune. 
 
Betydning for Aalborg Kommune 
 
Oprettelsen af centeret betyder konkret: 

 Alle værnemidler leveres fremover fortrinsvist til regionen. Ved mangel i Aalborg Kommune, skal 
vi rekvirere gennem regionen. Dette skal ske gennem et kontaktpunkt. Det er Louise Weikop i 
Ældre- og Handicapforvaltningen, der er udpeget til denne funktion. 
 

 Aalborg Kommune skal flere gange ugentligt (måske dagligt) sende opgørelser over beholdning af 
værnemidler til det nationale logistikcenter. Det er Louise Weikop i ÆH, der har ansvaret for, at 
der fremsendes korrekte data løbende. 

 

 Der er oprettet et centrallager for værnemidler i Aalborg Kommune på Syrenbakken 49 i 
Nørresundby. Alle leverancer fra regionen leveres til dette lager. 
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Betydning for den enkelte institution/enhed i Aalborg Kommune: 
 

 Ingen institutioner i Aalborg Kommune skal selv indkøbe værnemidler.  
 

 Enheder i Aalborg Kommuner må have et lokalt lager af værnemidler svarende til 5 dages vanligt 
forbrug. Alt derudover skal afleveres til det centrale lager. 

 

 Institutioner som er lukket helt, leverer hele deres lager af værnemidler til centrallageret. 
 

 Når en institution mangler værnemidler, kan der rekvireres fra centrallageret ved at rette 
henvendelse på mail: værnemidler@aalborg.dk Centrallageret har følgende åbningstider: 

o Hverdage: kl. 07-23 
o Weekender og helligdage: kl. 07-15 

   
  I åbningstiden leveres værnemidler med få timers varsel med interne bude.   
 

Ved henvendelsen til lageret, vil der blive spurgt ind til det aktuelle behov, og kun udleveret 
værnemidler, som der er behov for ift. til de smitsomme sygdomme, der aktuelt er i udbrud på 
institutionen (jvnf. Hygiejnehåndbogen) og de gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. 

 
Der udleveres kun værnemidler til 3 dage ad gangen, dvs. 30 kitler, 30 mundbind samt en 
beholder med minimum 200ml håndsprit evt. overfladedesinfektion.  

 
Udenfor åbningstiden kan kun rekvireres i absolut nødstilfælde og rekvirenten skal selv hente 
værnemidlerne eller arrangere anden transport. 

 
 

Det bemærkes, at der ifølge Lægemiddelstyrelsen aktuelt er ingen mangel på værnemidler. Skulle en 
mangelsituation optræde på et senere tidspunkt, er det Sundhedsstyrelsen, der vil prioritere hvilke 
områder, hvor tilbageværende værnemidler skal kanaliseres til. 
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