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Vi mødes hver mandag !  

kl.9:30–11:30 i Borgerhuset Greve. 

Næste møde 1. nov. 2021   

Salgsdirektørens rejseoplevelser 

Ved Ole Grønne 

Referat af medlemsmøde den 25. oktober 20121 

Alletiders foredrag i dag med en stærk engageret foredragsholder 

Søren Wistisen Rasmussen – lægefaglig enhedschef i Region Sjælland 

med ansvar for test og vaccine generelt og p.t. med fokus på COVID-19 

pandemien. 

Søren har bl.a. været involveret i Roskilde Festival i perioden 2008-

2018 ved det overordnede beredskab. Han har endvidere været 

involveret i en række større kendte ulykker som Roskilde Festivalen – 

Knippels bro med den svenske turistbus (dobbeltdækker) hvor øverste 

etage blev ”skrællet væk” – samt Præstø Fjord, hvor beredskabet for 

regionen tilfældigvis var samlet til et fælles møde, så alle kompetente 

aktører var allerede samlet til at understøtte ulykken med de mange 

unge efterskoleelever. 

 Sædvanligvis varer en større ulykke med det store beredskab en 3-

dags tid – MEN corona-tilfældet har nu varet i 1½ år!! 

Den 22. januar 2020 blev det oplyst, at der ingen fare var for smitte i 

Danmark 

Den 20. februar blev den første smittede borger konstateret i 

Lombardiet og den 10. marts lukkede Italien – ”djævlen” har enorm 

fart på. På 8 dage fik en bartender på smittet flere tusinde skiturister i 

området. 

Den 27. februar fik vi den første smittede skiturist og den 10. marts var 

der 514 smittede og den 11. marts lukkede Danmark. 

Den 5. marts etableres en krisestab for alle sygehusene i Region 

Sjælland med daglige møder kl. 09.00 – og den 6. marts etableres 

krisesekretariatet med 10 udvalgte højtplacerede chefer med daglig 

arbejdstid kl. 07.00 – 22.00 i 3 måneder. 

Samtlige respiratorer på sygehuse m.v. i regionen blev fundet frem, og 

de lægelige ressourcer blev væsentligt forøget ved indkaldelse fra 

almen praksis (patienterne måtte ikke bare tage til lægen alligevel). 

Der oprettes intensivafd. i Roskilde – Ringsted – Falster og 

sygehusfaciliteter i Skælskør – Filadelfia og Sclerosehospitalet i Haslev 

blev gjort klar til syge patienter uden respiratorbehandling. 

Kommunernes nødsengepladser blev reserveret til brug for corona-

patienter. 

HC2 møde 25 nov. 2021 

Vi var 35 fremmødte 

Søren  Wistisen Rasmussen  

Roskildefestival 1998 

Ulykken ved Orege scene  

Indvigelsen af det 

første test center  
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Endvidere blev den nationale vaccine og test strategi iværksat med etablering af testtelte en lang række 

steder i regionen med fokus på PCR-testen og smitteforløbet med ”dag 6 (virus til stede)” og ”dag 12(syg) – 

hvilke også i dag er gældende i relation til Smitteopsporingens arbejde med bl.a. ”nærkontakt” – DERFOR 

skal man lade sig teste selvom man er vaccineret. Dette giver mulighed for opsporing af nye varianter samt 

status for bl.a. DELTA-varianten. 

Anvendelsen af Kviktest med 60% ”træfsikkerhed” og uden angivelse af variant er kraftigt reduceret for 

nærværende. De store private leverandører er ophørt. 

Corono-pandemien har været tæt fulgt af befolkningen via pressens dybdeborende og ressourcekrævende 

henvendelser til beredskabet m.v. Der er p.t. 10 ansatte journalister til denne ”support”. 

Efter den 20. marts fik lægevagten 4.386 opkald, og der er fortsat enormt træk på denne – og i relation til 

RS-virus med 1.500 opkald om dagen. 

Organisationen var oprindelig 140 ansatte men er nu oppe på 3.316 ansatte i Region Sjælland. Der har været 

nok at se til for regionens HR-afdeling siden foråret 2020. 

Efter perioden marts – juli 2020 blev Delta-varianten stærkt udbredt i august-oktober 2020 – men så kom 

vaccinen efter en helt fantastisk indsats fra medicinalfirmaerne – aldrig er en vaccine kommet så hurtigt og 

med så stor ressourceindsats. 

Den danske vaccine forventes godkendt og til anvendelse engang i 2022 – skal endelig godkendes og 

produceres. 

Der er igangsat gennemførelsen af en række målsætninger i det forestående vaccinationsprogram 

indeholdende ”hvem og hvornår” samt den praktiske gennemførelse i regionens vaccinationscentre af 

”3.stik”. Endvidere en fortsat intensivering af den ”manglende” vaccination med fokus på uddannelsesinst, 

folkeskolen, SOSU-uddannelserne samt særlige boligområder. 

Regionen er kommet godt i mål med de primære fokusområder som de ældre og udsatte samt øvrige, der 

har fået tilbudt en vaccination – 22.000 mangler for at opnå de 90% (målsætning). 

I tilknytning hertil skal placeringen af vaccinationscentrene i regionen besluttes med evt. alternative 

placeringer – herunder de mange politiske udfordringer. 

Den samlede plan er til drøftelse og godkendelse i regionsrådet i dag d. 25. okt. 

”3.stik” er igangsat og gives 6 måneder og 14 dage efter 2. vaccinationsstik. Dem der har modtaget dette 

tilbud har haft vanskeligt ved at bestille tid, idet placeringen af vaccinationscentrene først blive endeligt 

besluttet i aften (antages det). 

I tilknytning til den sædvanlige lægefaglige opfølgning på vaccine udtages en række blodprøver på 

befolkningen til belysning af ”vaccinens varighed (immunitet)”. Disse nye corona-vacciner har af naturlige 

tidsmæssige årsager ikke givet lægerne et meget solidt erfaringsgrundlag. 

Afslutningsvis må det konstateres, at der er en kraftig smittestigning, men beredskabet er hurtigt op igen: 

DERFOR HUSK:  

• at få 3. stik 

• at få en PCR-test ved ”nærkontakt” (når man er vaccineret med 2. stik) eller senere. 

 
Ref: Steen Halk Pedersen 


