Kommunenes
koronavaksinasjonsprogram
Identifiserte risikoer

For å identifisere og strukturere risikoer, er det tatt utgangspunkt i en overordnet
visualisering av koronavaksinasjonsprogrammet i kommunene*
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Totalt er det identifisert 55 risikoer som videre er analysert med tilhørende potensielle konsekvenser og årsaker, og strukturert inn i et verktøy for
risikovurdering i kommunene.

Helsedirektoratet

*Visualiseringen av programmet er en overordnet illustrasjon og inkluderer ikke alle aktiviteter
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