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15-01-2021

Samarbejdsaftale om vaccinationsindsatsen
Baggrund
Denne aftale indgås som led i udrulningen af den danske COVID-19-vaccinationsindsats i Region
Syddanmark.
Aftalen tager udgangspunkt i Region Syddanmarks overordnede Strategi for udvidelse af vaccinationskapaciteten og omfatter udkørende vaccinationsenheder, midlertidige vaccinationsklinikker og popup-vaccinationsklinikker.
Aftalen indgås mellem Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner. Aftalen bygger videre på
det gode samarbejde mellem kommunerne og Regionen, som har været kendetegnende gennem hele
pandemien.
Formål
Samarbejdsaftalen har til formål at sikre, at COVID-19-vaccination af borgerne foregår i den rækkefølge som Sundhedsstyrelsen har fastlagt.
Samtidig er formålet at sætte borgeren i centrum, at vaccinere så tæt på borgerens bopæl som muligt
og at hjælpe sårbare borgere med at blive vaccineret. Aftalen skal desuden understøtte, at borgerne i
Syddanmark oplever et sammenhængende og ensartet tilbud.
Faser
Aftalen omhandler de første to faser af vaccinationsindsatsen jf. Region Syddanmarks overordnede
Strategi for udvidelse af vaccinationskapaciteten.
Uanset om der er tale om fase 1 eller fase 2, vil det være Region Syddanmarks udkørende enheder,
der i samarbejde med en vaccinerende læge, foretager vaccinationerne, mens det er kommunernes
opgave i begge faser at finde fysiske vaccinationslokationer.
Aftalen beskriver først de to faser og deres målgrupper, og herefter vil ansvarsfordelingen blive nærmere beskrevet.
Fase 1
Det er Sundhedsstyrelsen, der prioriterer rækkefølgen for vaccination. I den første fase vil vaccinationen blive tilbudt til målgruppe 1, som består af:








Borgere på plejehjem mv.
Borgere over 65 år, der modtager praktisk hjælp og personlig pleje
Borgere over 85 år
Udvalgte patienter i særligt øget risiko
Udvalgte pårørende til borgere i særligt øget risiko
Borgere i alderen 80-85 år
Frontpersonale i sundheds- og ældresektoren

Side 1/4

I fase 1 vil Regionen gøre brug af udkørende vaccinationsenheder til at vaccinere borgere og patienter
på plejehjem, sociale institutioner, hospices mv.
Sygehusene vil desuden, i samarbejde med de omkringliggende kommuner, etablere en eller flere
midlertidige vaccinationsklinikker, så borgere, der ikke kan transportere sig til et af regionens centrale
vaccinationscentre - og som kommunerne derfor har ansvaret for at transportere - kan tilbydes vaccination lokalt.
Kommunerne har til opgave at hjælpe borgere, der er 65 år eller derover, og som modtager både
praktisk hjælp og personlig pleje, med booking, transport og ledsagelse til vaccination, hvis de ikke
selv har mulighed for at transportere sig.
Immobile borgere i målgruppen, som ikke kan benytte siddende transport, tilbydes vaccination på et
senere tidspunkt.
Fase 2
I fase 2 består målgruppen af:






Borgere 75-79 år
Borgere 65-74 år
Borgere under 65 år med tilstande, som gør at de er i særlig øget risiko
Personale, som varetager samfundskritiske funktioner
Den øvrige befolkning over 16 (18) år

I fase 2 vil der i samarbejde mellem Regionen og kommunerne etableres pop-up-vaccinationsklinikker.
Det aftales i samarbejde mellem sygehus, kommune og vaccinerende læge, hvor og hvornår vaccination af borgere i en pop-up-vaccinationsklinik finder sted.
Ansvarsfordeling
Uanset om der er tale om fase 1 eller fase 2, er der aftalt nedenstående ansvarsfordeling mellem Region Syddanmark og kommunerne.
Kommunerne har til opgave at:





Finde egnede vaccinationslokationer. Ved midlertidige vaccinationsklinikker forventes et flow
af borgere i størrelsesordenen 50-70 borgere pr. dag, mens borgerflowet i pop-up-vaccinationsklinkker skal kunne gå op til 500 borgere pr. dag
Sikre mulighed for omklædning og iførelse af værnemidler
Sørge for at etablere et område til klargøring af vaccine og et vaccinationsområde placeret i
umiddelbar nærhed heraf
Sikre de nødvendige parkeringsforhold.

Endvidere har kommunerne i fase 1 ansvar for at:







Transportere og/eller ledsage borgere til og fra vaccinationslokationen
Udlevere skriftlig information om vaccinen, indhente interessetilkendegivelser og indhente
samtykke fra inhabile borgere
Indmelde til SSI og Regionen det præcise antal borgere/personale, der har tilkendegivet interesse for at blive vaccineret
Udlevere liste over borgere med navn og cpr.nr. til den vaccinerende læge umiddelbart før aftalt vaccination
Sikre, at borgere, der skal vaccineres, befinder sig i vaccinationsområdet på vaccinationstidspunktet
Etablere observationsområde og observere de vaccinerede samt tilbyde pleje og omsorg af
borgerne før under og efter vaccination

Side 2/4




Sørge for, at der til vaccinetransport og vaccinerende læge som minimum er to parkeringspladser til rådighed tæt på indgangen
Understøtte et smidigt borgerflow i samarbejde med Regionen.

Sygehuset har til opgave, at







Bemande de udkørende vaccinationsenheder med medarbejder(e), der kan opblande vaccinen i henhold til de til enhver tid gældende retningslinjer for den pågældende vaccine
Sikre, at der er en vaccinerende læge tilknyttet den udkørende vaccinationsenhed
Medbringe vacciner i optøet stand og andet, der er nødvendigt for at klargøre vaccinen. Klargøring af vaccinen foregår på delegation af den vaccinerende læge. Optræk af vacciner kan
efter aftale delegeres til kommunalt personale
Medbringe nødvendigt medicinsk udstyr til at kunne indgive vaccinen (sprøjter, kanyler, spritswap, plaster/tape, vat og kanylebox og nødvendige værnemidler)
Oplyse den vaccinerende læge og kommunen om tidspunkt og sted for revaccination
Understøtte et smidigt borgerflow i samarbejde med kommunen.

Endvidere har sygehuset i fase 2 ansvaret for, at:



aftale med kommunen, hvem der sikrer, at borgere, der skal vaccineres, befinder sig i vaccinationsområdet på vaccinationstidspunktet.
aftale med kommunen, hvordan Region og kommuner kan samarbejde om at observere borgere.

Vaccinerende læge eller dennes medhjælp
Som beskrevet tidligere er det Regionens ansvar at sikre, at der er en vaccinerende læge tilknyttet
den udkørende vaccinationsenhed. I det følgende beskrives den vaccinerendes læges ansvarsområde:










Foretage vaccination af borgere
Sikre delegation til sygeplejersker eller andre, der vaccinerer som medhjælp for lægen. Medhjælpen vaccinerer efter instruks fra lægen
Indhente informationer vedr. kontraindikationer
Indhente endeligt samtykke i vaccinesituationen
Varetage journalføring
Foretage indberetning til DDV
Foretage indberetning af bivirkninger og utilsigtede hændelser, som opstår i umiddelbar tilknytning til vaccinationen
Medbringe medicinsk udstyr til anafylaksiberedskab.
I tilfælde af allergisk reaktion leder den vaccinerende læge behandlingen til ambulance eller
akutlægebil ankommer til stedet.

Hvis vaccinationsopgaven på vaccinationslokationerne varetages af praktiserende læger, følger honorering herfor den særskilte aftale indgået mellem PLO Syd og Region Syddanmark.
De overordnede rammer
Samarbejdsaftalen er frivillig og sætter en overordnet ramme for samarbejdet på tværs af kommuner
og Region. Der er inden for aftalens rammer mulighed for lokal tilpasning mellem sygehus, kommune
og vaccinerende læge.
Aftalen kan løbende justeres efter behov, såfremt kommunerne og Region Syddanmark er enige om
justeringer, og aftalen skal til enhver tid følge de nationale COVID-19-retningslinjer vedrørende vaccinationsindsatsen.
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Aftalen afløser ikke den syddanske aftale om vaccination på plejecentre.
Gyldighed
Aftalen træder i kraft straks ved godkendelse af formandskabet for Det Administrative Kontaktforum og
udløber 31. december 2021 eller når den opsiges af en af parterne. Aftalen kan opsiges med en måneds varsel af begge parter.
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