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Administrations bemærkninger til
medlemsforslag fra Venstre og SF oprettelse af vaccinationscenter og
kviktestcenter hhv. Frederikssund
og i Skiby
Venstre og SF har til møde i Regionsrådet den 20. april 2021 fremsat nedenstående medlemsforslag:
I lyset af behovet for at hjælpe borgerne i Region Hovedstaden bedst muligt i
alle regionens områder med at forebygge COVID og blive vaccineret mod COVID foreslås følgende:
1. at der oprettes et vaccinationscenter i Frederikssund, og
2. at der oprettes et kviktestcenter i Skibby
Nedenfor administrationens bemærkninger til forslaget.

Placering af COVID-19 vaccinationssteder
I Region Hovedstaden er der etableret seks store vaccinationscentre, der er
placeret i hver af de fire planområder Nord, Midt, Byen og Syd samt på Bornholm. Vaccinationscentrene er de primære vaccinationskanaler i regionen.
Derudover tilbydes grupper af særligt sårbare borgere vaccination via udkørende vaccination, vaccination i eget hjem og via klinikvaccination ved egen
læge.

For at sikre nærhed i vaccinationsindsatsen, særligt for sårbare, ældre borgere, har der fra start været anvendt lokale vaccinationstilbud i kommunerne,
der i praksis har fungeret som et midlertidigt vaccinationstilbud tæt på borgernes bopæl fx på et bibliotek, et rådhus eller lignende. Regionen har også et
velfungerende samarbejde med PLO-Hovedstaden omkring vaccination i almen praksis. Der er stor tilslutning til indsatsen fra de praktiserende læger,
som har påtaget sig opgaven med at invitere og vaccinere udvalgte patienter i
deres praksis.
Nærhed til vaccinationssted forventes at fremme tilslutningen til vaccinationsindsat-sen. Dette gælder også fremover, selvom det allerede er erfaret, at de
senest inviterede målgrupper er væsentligt mere selvhjulpne end de første prioriterede målgrupper i vaccinationsindsatsen. Det er derfor fortsat relevant at
sikre en god geografisk spredning af tilgængelige vaccinationstilbud.
I medio april blev der etableret en vaccinationssatellit i Snekkersten, og der
åbner endnu en satellit i Birkerød i starten af maj 2021. De to nye satellitter
holder åbent 2-3 dage om ugen og med en kortere daglig åbningstid end vaccinationscentrene. Satellitterne er organisatorisk forankret under to af de seks
store vaccinationscentre. Oprettelsen af de to nye satellitter skal særligt aflaste vaccinationscenteret i Hillerød, som oplever en stor efterspørgsel.
COVID-19 vaccinationssted i Frederikssund
I den hidtidige tilrettelæggelse af vaccinationsindsatsen har der løbende været
fokus på også at sikre nærhed og tilstrækkeligt med vaccinationstilbud i det
nordlige hjørne af regionen – med et særligt fokus på området omkring Frederikssund. Planlægningen har hidtil fokuseret på at gøre brug af lokale midlertidige vaccinationstilbud i samarbejde med kommunerne såvel som prioriteret
brug af de alment praktiserende læger i området.
Der vil derudover blive etableret endnu en vaccinationssatellit, som placeres
Frederikssund. Administrationen afsøger aktuelt mulighederne for, hvordan
dette bedst kan tilrettelægges, herunder med overvejelser om åbningstider og
konkret placering. I første omgang afsøger Akutberedskabet i samarbejde
med Center for Ejendomme, om regionens egne lokaler på Frederikssunds
Hospital kan bruges. Der undersøges ligeledes forskellige modeller for bemanding af en satellit i Frederikssund. Der planlægges efter at åbne op i starten af maj.
Det bemærkes, at der – efter bestilling fra staten – er gennemført et såkaldt
bered-skabsudbud på inddragelse af private aktører i vaccinationsindsatsen
med del-kontrakter for alle fem regioner. I Region Hovedstaden (samt Region
Nordjylland og Region Midtjylland) er udbuddet vundet af Danske Lægers
Vaccinationsservice (DLVS). Kontraktstart er 16. maj med en varslingsperiode
på 14 dage, sådan at leverandøren skal kunne stå klar den 1. juni, hvis regio-
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nen ønsker det. Region Midtjylland (der har gennemført udbuddet på regionernes vegne) og Danske Regioner er aktuelt ved at afklare, om staten kan bestemme, at regionerne skal aktivere kontrakten, eller om dette er op til de enkelte regioner.
Region Hovedstaden har ifm. udbuddet stillet krav om de private aktørers tilstedeværelse i en række navngivne kommuner, som er valgt ud fra hensynet
til at kunne supplere de seks regionale vaccinationscentre. Frederikssund og
Snekkersten er blandt de udvalgte lokationer. Hvis DLVS på et senere tidspunkt inddrages i vaccinationsindsatsen, skal det afklares om der stadig skal
være en vaccinationsklinik. Der vil stadig være vaccinationstilbud i Frederikssund.
Placering af COVID-19 teststeder
Alle borgere skal i henhold til den nationale teststrategi som udgangspunkt
ikke have mere end 20 km til nærmeste teststed – og i mange tilfælde mindre.
I Region Hovedstaden er der derfor etableret et fintmasket net af i alt 84 faste
teststeder.
I hver af de 29 kommuner i regionen er der mindst to testmuligheder, så borgerne enten kan vælge en PCR- eller en hurtig-test.
Den konkrete placering af teststederne er sket i tæt samarbejde med de enkelte kommuner.
Kommuner, der som følge af teststrategien har fået tilført et mindre PCR-teststed, har kunne vælge, om de ønskede at placere tilbuddet på én lokation, eller fordele det på to lokationer således, at der tilbydes PCR-test tre gange om
ugen på det ene sted og PCR-test fire gange om ugen på det andet sted.
Fordelingen af teststederne pr. 16. april 2021 fremgår af vedhæftes kort.
Kapacitet
Region Hovedstaden har en daglig testkapacitet til borgere uden henvisning til
test på i alt 173.000 test. Heraf af er 111.000 hurtigtest og 62.900 PCR-test.
Kapacitet øges pr. 21. april med 37.000 ekstra daglige hurtigtest til 148.000
daglige hurtigtest.
Udførte test:
I perioden den fra den 12. til den 14. april 2021 blev der gennemsnitligt i Region Hovedstaden dagligt udført:
•
•

60.932 hurtigtest hvilket svarer til en kapacitetsudnyttelse på 55%.
51.124 PCR-test hvilket svarer til en kapacitetsudnyttelse på 81%
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Antallet af såvel PCR- som hurtigtest varier hen over ugen.
Ved tilførsel af yderligere 37.000 daglige hurtigtest vil Region Hovedstadens
Administration vurdere muligheden for at placere supplerende hurtigteststeder
i yderområderne hvor afstandene er størst, og Indre By, hvor kapacitetsudnyttelsen er størst. Alle teststeder i Danmark kan ses via dette link: Kort med teststeder (regionh.dk)
Et opmærksomhedspunkt er, at teststederne skal være bæredygtige at drive
for leverandøren af hurtigtest.
Frederikssund Kommune
I Frederikssund Kommune blev der den 14. april 2021 i alt udført:
•
•

1.176 hurtigtest, og
417 PCR-test.

Teststederne er i samarbejde med kommunen placeret på følgende lokaliteter:
•
•

PCR-test: Lundevej 11B, 3600 Frederikssund
Hurtigtest: Odinsvej 2A, 3600 Frederikssund

Der er 14,5 km fra Skibby til Frederikssund.
Administrationen bemærker endvidere, at Region Sjælland har et teststed i
Kirke Hyllinge, der ligger 7 km væk fra Skibby. Dette testcenter kan også benyttes af borgere fra Region Hovedstaden, og har åben mandag – torsdag.
Region Hovedstaden vil i løbet af de to kommende uger tage initiativ til i samarbejde med Frederikssund Kommune at åbne et COVID-19 hurtigtestteststed
med åbningstid to dage om uge Skiby.
Region Hovedstaden vil løbende følge kapacitetsbehovet.
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