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Forretningsudvalget

Orientering: Forlængelse af den regionale vaccinationsindsats
På baggrund af de seneste prognoser og leveranceplaner fra Pfizer, Moderna og Curevac har Sundhedsstyrelsen i starten af juni justeret vaccinationskalenderen. Det betyder, at slutdatoen for vaccinationsindsatsen udskydes med to uger og dermed rykkes til medio september.
Sundhedsstyrelsen forventer ikke, at der kan opstå yderligere væsentlige
forsinkelser til vaccinationsudrulningen og bemærker, at der i prognoserne
er taget højde for mindre udsving i vaccineleverancer. Styrelsen bemærker
samtidig, at det er vigtigt at understrege, at der netop er tale om prognoser, og at de dermed fortsat er behæftet med usikkerhed.
Regionerne drøfter løbende strategi for nedskalering af vaccinationsindsatsen med de centrale myndigheder. Danske Regioner og regionerne ønsker,
at der fastsættes en dato for, hvornår vaccinationsindsatsen overgår fra regionalt regi til at fortsætte i andet og mere vanligt regi for vaccinationer –
med henblik på at kunne planlægge en afvikling af vaccinationscentrene.
Det har dog endnu ikke været muligt at få staten til at lægge sig fast på en
dato herfor.
I Region Hovedstaden udløber kontrakter på lokaliteterne for vaccinationscentrene og ansættelsesforhold langt overvejende den 1. september 2021.
Regionen vil gerne sikre, at såvel lejemål som nøglemedarbejdere er til rådighed, indtil den regionale indsats er tilendebragt. På den baggrund har
koncerndirektionen besluttet, at vaccinationsindsatsen i Region Hovedstaden forlænges til 1. oktober 2021. Herefter nedskaleres antallet af vaccinationscentre igennem oktober måned til endelig afslutning ultimo måneden.

Dato: 14. juni 2021

Det er dog planlagt, at vaccinationscentret, der er placeret i Øksnehallen i
København, flyttes til DGI-Byen i starten af august, da lejemålet herfor udløber. Der er planlagt andre arrangementer i Øksnehallen og faciliteterne
kan derfor ikke forlænges. Der udarbejdes en konkret plan for nedskalering
af den regionale vaccinationsindsats. Den forelægges forretningsudvalget
på et senere tidspunkt.
Danske Regioner har tilkendegivet, at man som hidtil forudsætter, at alle
COVID-relaterede udgifter, herunder udgifter til vaccinationsindsatsen, refunderes.
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