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vaccinationstilbud i Silkeborg og Skive fremadrettet

Generelt på vaccinationsområdet i hele regionen foregår der lige nu
en tilpasning af kapaciteten. Mange borgere er nu vaccineret 1. og 2.
gang, og derfor er der brug for at tilpasse indsatsen og gøre den
mere fleksibel. F.eks. i form af at åbningstiderne ændres, at der
flyttes i mindre lokaler, at man kan blive vaccineret uden
tidsbestilling og at der etableres udkørende enheder.
Administrationen har forespurgt Hospitalsenhed Midt om planerne for
vaccinationsområdet i Silkeborg og Skive, og fået følgende svar:
Vi følger den plan for vaccinationstilbud til borgerne, som er fastlagt
for hele Region Midtjylland, og hvor der pt. planlægges med samme
kapacitet i Viborg og Silkeborg. Inden for rammerne af dette arbejder
vi løbende med at optimere organisering og ressourceanvendelse
under ét i afdelingen Covid Test og Vaccination, som varetager hele
indsatsen i Hospitalsenhed Midt og dermed Silkeborg, Viborg og Skive
Kommuner.
I Silkeborg vil der også fremadrettet være et fast vaccinationscenter i
de nuværende lokaler på Helsinkivej. Vaccinationscenteret bemandes
af personale ansat til at varetage vaccinationer i centeret i Silkeborg.
Vaccinationscenteret har på nuværende tidspunkt åbent alle
hverdage fra 9.00-17.00. Ud fra nuværende viden, har vi i den
kommende periode et antal vaccinedoser svarende til tre dages
åbning ugentligt. Det forholder sig på samme vis i Viborg. Åbningstidog dage vil forandre sig, hvis det viser sig at vi skal vaccinere flere
borgere.
Planen for åbningstiden og dagene ser på nuværende tidspunkt ens
ud for både Viborg og Silkeborg. Hvad der skal kunne ændre denne
strategi, kan vi med vores nuværende viden, ikke få øje på.
I Skive er vaccinationstilbuddet pr. 14. september flyttet til nye
lokaler i Skive Sundhedshus. Den primære årsag til flytningen er, at
Kulturcenter Skive havde brug for deres lokaler. Endvidere passer de

Dato 27-09-2021

1-31-72-1025-20

Side 1

nye rammer bedre til den kapacitet, der er nødvendig på nuværende tidspunkt.
Vaccinationstilbuddet i Skive er fortsat et fast tilbud med åbningstid faste ugedage. På
nuværende tidspunkt er der åbnet tirsdag og onsdag fra kl. 9.30-14.30. Fra 1. oktober ændres
åbningstiderne til klokken 9.00-17.00 de to dage. Også her vil åbnings
tider og dage blive tilpasset vaccinebehovet. Vaccinationscenteret i Skive bemandes af
personale som også vaccinerer i vaccinationscenteret i Viborg, dette af rekrutteringshensyn.
Ved at have en fælles medarbejdergruppe for Skive og Viborg, har vi mulighed for at tilbyde
medarbejderne i Skive, flere ugentlige arbejdsdage en blot de to åbningsdage.
Generelt vil vi fra Hospitalsapoteket få vacciner bragt til det center, hvor de skal bruges.
Ud over de ovenstående faste vaccinationstilbud i Silkeborg og Skive, så er der også
udkørende enheder, som kan tage ud og lave pop-up vaccination i boligområder og på
uddannelsesinstitutioner og lignende i de to kommuner. De udkørende enheder har netop
varetaget 3. stik på plejehjem. Disse udekørende enheder, vil køre i den planlagte arbejdstid.
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