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HU status februar

Status på antal vaccinerede i Region Midtjylland pr. 23.02.2021 er, at 75.750
borgere har påbegyndt vaccinationsforløb, (5,7 %) og 40.301 borgere er
færdigvaccineret (3 %).
Permanente lokale vaccinationssteder
Der arbejdes i øjeblikket på at etablere lokale vaccinationssteder i
alle kommuner organiseret under vaccinationscentrene. De lokale
vaccinationssteder skal kunne tilbyde de første borgere vaccination i
løbet af uge 9, og der etableres lokale vaccinationssteder i alle de
kommuner, som ikke har et vaccinationscenter i forvejen. De lokale
vaccinationssteder afløser de midlertidige vaccinationssteder (popup.). I uge 8 planlægges en sidste runde 1. gangs vaccinationer i de
midlertidige vaccinationssteder, og herefter følger revaccinationer i
uge 9 og uge 11, så borgerne får deres 2. stik samme sted.

Dato 25.02.2021

Der etableres følgende permanente lokale vaccinationssteder:
Vaccinationssted
Adresse
Vaccination Aarhus Nord
Paludan-Müllers Vej 110, 8200 Aarhus N, Aarhus Firma Sport
Vaccination Aarhus Syd
Gunnar Clausens Vej/Sletvej 30, 8310 Tranbjerg J, TDC
lokaler
Vaccination Skanderborg
Festsalen Sølund, Sølundsvej 3, 8660 Skanderborg
Vaccination Samsø
Vaccinationscenter Samsø, SamBiosen, Pillemarksvej 1, 8305
Samsø
Vaccination Hedensted
Hedensted Centret, Gesagervej 68-70, 8722 Hedensted
Centret
Vaccination Odder Spektrum
Spektrum Odder, Parkvej 5, 8300 Odder
Vaccination
Vaccination
Vaccination
Vaccination
Vaccination

Ikast
Ringkøbing
Lemvig
Struer
Skive

Vaccination Hammel
Vaccination Grenaa
Vaccination Rønde

Stadion Alle 2B, 7430 Ikast
Kirkevej 16, 6950 Ringkøbing
Christinelystvej 8, 7620 Lemvig
Park Alle 4, 7600 Struer
Skyttevej 12-14, indgang B, 7800 Skive
Hammel Idrætscenter, Thorsvej 4, 8450 Hammel
Grenaa Idrætscenter, Ydesvej 2, 8500 Grenaa
Rønde Idrætscenter, Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde
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Status vedr. booking
I uge 6 var der stort pres på telefonen i bookingsupporten, som skal hjælpe borgere uden
nem-id med at booke tid. Mange borgere ringede forgæves, fordi telefonsystemet ikke kunne
håndtere de mange opkald, og folk ikke kunne komme i kø. Der er nu ansat flere
medarbejdere til at besvare telefonerne, og antallet af henvendelser er faldet markant i forhold
til uge 6. Det betyder, at borgerne ikke ringer forgæves, alle har mulighed for at komme i kø
på telefonen og ventetiden er kort (maks. 5-6 minutter).
Det har desuden vist sig, at flere borgere har haft svært ved at booke tid på vacciner.dk. Det
betyder at vaccinationscentrene har oplevet, at mange borgere møder op og tror, at de har
booket en tid, men tiden har ikke været endeligt booket. Der er nu lavet en opdatering til den
nationale hjemmeside, så det skulle være mere tydeligt, hvordan man booker korrekt, og
vaccinationsstederne melder medio uge 8, at problemet nu ses i meget mindre omfang.
Der oprettes løbende nye tider til booking i takt med, at der er sikkerhed for
vaccineleverancerne. Fra uge 8 og frem arbejdes der desuden med at at vaccinationscentrene
ruller tider ud 3-4 uger frem (svarende til 70 % af den forventede leverance). Når der er
sikkerhed for leverancerne lægges de resterede tider ud til booking. Dette skulle gerne
afhjælpe at borgere oplever at blive inviteret til vaccination, men ikke kan finde en tid.
Samtidig er der en tæt dialog med det nationale niveau omkring invitation af målgrupperne, så
borgerne inviteres i takt med, at der kan lægges tider.
Vaccination på sociale botilbud og af hjemløse
Det er forventningen at vaccinationer på socialebotilbud kan gå i gang i løbet af uge 10.
Vaccinationsrunderne planlægges i øjeblikket i samarbejde med kommunerne, og kommer til
at foregå på samme måde som på plejecentrene, hvor alle beboere vaccineres samtidig på
bostedet. Det forventes at der indgåes en rammeaftale med PLO omkring vaccinationsopgaven
på botilbuddene.
Planlægningen af vaccination af hjemløse i regionen er også i gang.
Indkaldelse af målgrupperne
Der er forskellige visitationsprincipper, alt efter målgruppe og hvor vaccinationen skal
foregå. Overordnet kan visitationen dog ske via fire organisatoriske spor:
 via et centralt CPR-udtræk
 via bopælskommune
 via behandlende læge
 via arbejdsgiver for personer, der vaccineres i kraft af deres arbejde
Herunder præsenteres skematisk oversigt over, hvordan målgrupperne identificeres og
indkaldes.
Målgruppe

Visitation og invitation

Vaccination
påbegyndt

Målgruppe 1: Personer, som bor i

Bopælskommunen

Ja

Bopælskommunen

Ja

plejebolig mv.
Målgruppe 2: Personer med alder
≥ 65 år som modtager både
Side 2

personlig pleje og praktisk hjælp
Målgruppe 3: Personer med alder

Visiteres via CPR-udtræk og inviteres via e-boks eller

≥ 85 år

almindeligt brev.

Målgruppe 4: Personale i

Visiteres af ledelsen på arbejdspladsen ud fra

sundheds-, ældre- og udvalgte

Sundhedsstyrelsens kriterier.

dele af socialsektoren med særlig

Personale får enten besked via arbejdsplads eller

risiko for smitte, eller som

inviteres via e-boks.

Ja
Ja

varetager en kritisk funktion
Målgruppe 5: Udvalgte patienter ≥

Visiteres af behandlingsansvarlig læge på sygehus

65 med særligt øget risiko

eller af læge i primærsektor ud fra en konkret

Ja

lægefaglig vurdering eller via dataudtræk.
Inviteres via e-boks eller almindeligt brev.
Målgruppe 6: Udvalgte pårørende

Visiteres af lægen til personen i særlig øget risiko

til personer med særligt øget risiko

eller den pårørendes praktiserende læge, ud fra en

Ja

konkret lægefaglig vurdering.
Inviteres via e-boks eller almindeligt brev.
Målgruppe 7: Personer med alder

Visiteres via CPR-udtræk og inviteres via e-boks eller

80-84 år

almindeligt brev.

Målgruppe 8: Personer med alder

Visiteres via CPR-udtræk og inviteres via e-boks eller

75-79 år

almindeligt brev.

Målgruppe 9: Personer med alder

Visiteres via CPR-udtræk og inviteres via e-boks eller

65-74 år

almindeligt brev.

Målgruppe 10: Personer med alder

Visiteres af praktiserende eller anden behandlende

under 65 år som har tilstande og

læge efter konkret lægefaglig vurdering iht.

sygdomme, som medfører øget

Sundhedsstyrelsens definition af personer i øget

risiko for alvorligt forløb ved

risiko.

COVID-19

Inviteres via e-boks eller almindeligt brev.

Målgruppe 11: Personale der

Arbejdsgiver.

varetager øvrige samfundskritiske

Inviteres via e-boks eller almindeligt brev.

Nej
Nej
Nej
Nej

Nej

funktioner
Målgruppe 12: Øvrige befolkning,

Stratificeres på alder. Visiteres via CPR-udtræk med

f.eks. segmenteret efter alder

invitation via e-boks eller almindeligt brev.

Nej

I øvrigt bemærkes, at det er kommunernes ansvar at transportere borgere, der har brug for
hjælp til transport til vaccination.

Særligt vedr. målgruppe 5
Målgruppe 5 er udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget
risiko for alvorligt forløb ved covid-19. Målgruppen er så stor, at det ikke er muligt at vaccinere
alle på samme tidspunkt, men det sker i takt med, at der er vacciner til det.
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række kriterier, der skal være opfyldt for, at en patient
kan være omfattet af målgruppe 5. De lægefaglige specialer her herefter uddybet og
specificeret, hvilke patientgrupper der er omfattet inden for et speciale.
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Med afsæt i Sundhedsstyrelsens beskrivelser har regionens fremgangsmåde været at opdele
målgruppe 5 i 3 prioriteringer:

Prioritet 1 er identificeret først, og er fundet håndholdt på hospitalerne (uden alderskriterium),
mens patienter i prioritet 2 og 3 (+65 år) er identificeret via datatræk.
Specialerådene har været behjælpelige med at omsætte Sundhedsstyrelsens kriterier til koder
til brug for datatrækket. Ved at anvende begge procedurer har det været intentionen at
komme så tæt på som muligt i opgaven med at få identificeret de relevante patienter.
De patienter, som på nuværende tidspunkt er identificeret til målgruppe 5, er alle indlæst og
har modtaget en invitation. Det drejer sig om ca. 30.000 patienter i Region Midtjylland.
Identificering af patienter i målgruppe 5 fortsætter. Regionen står fortsat for at identificere
patienter i målgruppe 5 og indsamle CPR-lister, som SSI skal indlæse. Herudover har almen
praksis også mulighed for at indmelde patienter i målgruppe 5 til vaccination, hvis de fx i
forbindelse med en konsultation identificerer en patient i målgruppe 5, som endnu ikke er
inviteret til vaccination. Dette sker ved at sende CPR-lister til regionen via sikker post.
Herefter modtager patienten en invitation i sin eboks. Der har været flere udfordringer i
forbindelse med indlæsningen, men alle på de nuværende lister er nu indlæst.
Både hospitaler og praktiserende læger får mange henvendelser fra bekymrede patienter, der
ønsker at få oplyst, hvorvidt de er indmeldt eller kan blive indmeldt til vaccination i målgruppe
5. Det nationale setup giver ikke mulighed for at kunne oplyse patienterne om dette.
Budskabet til patienterne er således, at de må afvente at få besked i e-boks.
De mange henvendelser ligger et stort pres på hospitaler og praktiserende læger.
Generalprøve på organisering og kapacitet
Regionerne er blevet bedt om at gennemføre en generalprøve fredag d. 26. februar med det
formål at afprøve organiseringen og kapaciteten af vaccinationsindsatsen med mange
vaccinationer på én dag. Vaccinationerne foretages i regionens nuværende 7
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vaccinationscentre og planen er, at der skal vaccineres ca. 5000 borgere og 4000 regionalt og
kommunalt ansatte.
Diverse spørgsmål vedr. vaccination
Der modtages løbende mange spørgsmål vedr. vaccination fra borgere. Herunder er opridset
nogle af de hyppige, samt svar herpå.
Hvordan får jeg tilbud om vaccination?
Når du bliver tilbudt vaccinen, får du direkte besked i din e-boks (papirbrev, hvis du er
undtaget fra Digital Post). I særlige tilfælde kan du blive ringet op om vaccinetilbud.
Book tid til vaccination
Din invitation fortæller, hvordan du booker tid til vaccination. Der skal bookes tid på forhånd.
Der kan bookes tid på vacciner.dk
Har du ikke NemID, kan du få hjælp til at bestille tid til vaccination på tlf. 7023 2415 på
hverdage kl. 8-19 og alle andre dage kl. 9-17.
Særligt for beboere på plejehjem og personale i sundheds og ældreplejen
Beboere på plejecentre og personale i sundheds- og ældrepleje får tilbudt vaccination fra deres
institution eller arbejdsplads.
Det er for øjeblikket ikke muligt at blive vaccineret i eget hjem, men der arbejdes på en
mulighed for vaccination af sengeliggende i eget hjem.
Hvornår får jeg tilbudt en vaccination?
Målet er, at alle i Danmark bliver tilbudt vaccination. Desværre er der enkelte grupper, som
ikke kan blive vaccineret, fordi vaccinerne ikke er godkendte til dem. Det er fx gravide,
ammende og børn.
Sundhedsstyrelsens har prioriteret, hvilken rækkefølge vaccination overordnet bliver tilbudt til
de enkelte målgrupper.
Hvordan bestiller jeg tid til vaccination?
Når du har modtaget en invitation til at blive vaccineret, kan du bestille en tid på
www.vacciner.dk.
Du logger ind med dit NemID her på Vacciner.dk, hvor du kan se ledige tider og vælge det
vaccinationscenter, som du ønsker at blive vaccineret på.
Du skal have to vaccinationer med 3-4 ugers mellemrum, og skal booke tid til begge
vaccinationer med det samme.
Du SKAL bestille tid på forhånd. Du kan først booke tid til vaccination, når du har fået en
invitation.
Jeg har fået en invitation, men kan ikke bestille tid?
Nye vaccinationstider oprettes løbende og i takt med, at regionen får vaccinedoser leveret.
Selvom du har fået en invitation til vaccination, kan du opleve, at du ikke kan booke tid til en
vaccination. Vær tålmodig og prøv igen på www.vacciner.dk.
Hvordan bestiller jeg tid til vaccination uden NemId?
Har du eller din pårørende ikke NemID, kan du få hjælp til at bestille tid til vaccination på tlf.
7023 2415 på hverdage kl. 8-19 og alle andre dage kl. 9-17.
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Hvad skal jeg være opmærksom på selve vaccinationsdagen?
På dagen er det vigtigt at:
 Du vælger tøj, så overarmen let kan blottes
 Du skal blotte din ene overarm, når du skal vaccineres. Det er lettest, hvis du har løst
tøj på, der kan åbnes og trækkes til siden eller op.
 Du højest følges med én pårørende
Hvis du har brug for at følges med nogen til vaccinationen, er det vigtigt, at der højst
går en pårørende med dig af hensyn til plads og afstandskrav på vaccinationsstederne.
Derudover henvises til lægemiddelstyrelsens og Sundhedsstyrelsens sider med spørgsmål og
svar om COVID-vaccination.
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