
Vi ser desværre fortsat betydelige lokale covid-19 smitteudbrud – blandt andet i en 
række udsatte boligområder. Som et led i smittekontrollen er det fornuftigt at  
kommuner og boligorganisationer samarbejder både forebyggende og i tilfælde af 
smitteudbrud.

På baggrund af erfaringer fra kommuner og boligorganisationer beskrives her gode 
råd til, hvordan der kan etableres lokale coronaberedskaber omkring udsatte bolig-
områder. 

Modelbeskrivelse for lokale coronaberedskaber

Forhøjet coronaberedskab i 
boligområder 

Kommunalt datagrundlag

Det kan anbefales, at kommunen er opmærksom 
på incidenstal i boligområder. Sogneopgørelserne 
kan især i byerne være misvisende i fht. smitteud-
brud i mindre boligområder. 

Kobling til kommunalt coronaberedskab og øvrige aktører

Kommunen bør være opmærksom på, at koble indsatsen 
med boligorganisationerne til det øvrige kommunale 
coronaberedskab – herunder også samarbejde med andre 
civilsamfundsaktører, minoritetsforeninger oa., der kan have 
viden om beboerne i boligområderne
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OBS!
Kommunen kan indgå aftale med Styrelsen 
for Patientsikkerhed om at bistå med udvidet 
smitteopsporing. Herved kan kommunen i 
højere grad modtage oplysninger om smitte-
udvikling og incidens for mere afgrænsede 
boligområder. 

Kommunen står i spidsen for at samle en beredskabsgruppe, der 
har fokus på covid-19 i boligområder.

I gruppen sidder repræsentanter fra kommune og boligorganisation(er).
Det anbefales, at der sidder en kommunal repræsentant med beslutningskompetence,  
så beslutninger hurtigt kan omsættes til handling. 

• Mødevært

• Bidrager med data om incidenstal, samt 
nationale og lokale retningslinjer fra sund-
hedsmyndighederne.

• Løfte beslutninger fra beredskabsgruppen 
tilbage til kommunens øvrige coronabe-
redskab med henblik på handling.

Kommunens rolle
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Deltagere

Beredskabsgruppen mødes med en fast kadence afhængigt af behov. For at fremme den 
forebyggende effekt foreslåes, at gruppen mødes jævnligt - fx ugentligt. 

Møder

Beredskabsgruppen drøfter og koordinerer foranstaltninger, fx i forbindelse med: 

• Lokale opsøgende indsatser

• Stigning i smittetal

• Testfaciliteter, herunder behov for etablering af popup testcentre

• Isolationsmuligheder

• Informationsindsats

• Vaccinationsdækning og lokal adgang til vaccination

Potentielle handlinger og aktiviteter

Boligorganisationernes rolle
• Bidrager med viden om aktiviteter i bolig-

områderne fx forestående bryllupper, samt 
viden om myter, rejseaktiviteter el spørgs-
mål der rejser sig blandt beboerne.

• Løfte beslutninger fra beredskabsgruppen 
tilbage i boligorganisationerne og omsætte 
disse til handlinger.

Dagsorden

Hvorfor en beredskabsgruppe?

Beredskabsgruppen etableres som en fore-
byggende foranstaltning, hvor der opbygges 
et tæt og tillidsfuldt samarbejde, der gør 
gruppen i stand til at reagere hurtigt i tilfælde 
af stigende smitte. 

Akut-kontaktliste - Beredskabsgruppen etablerer en akut-konktaktliste med telefonnumre til 
kontaktpersoner i samtlige boligorganisationer og i kommunen til brug for akutte indsatser i et 
givent boligområde – så der kan handles direkte og hurtigt eksempelvis uden for normal 
åbningstid. 

Akut-netværk - Beredskabsgruppen kortlægger og etablerer et organiseret netværk af rele-
vante kontaktpersoner omkring det enkelte boligområde, der kan aktiveres ved smittestigning. 
Det består fx af ledere af skoler og daginstitutioner, boligsociale medarbejdere, beboerdemo-
krater, corona-guider, bydelsmødre m.fl.
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