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Kvalitetsstandard for befordring til vaccinationssted i
forbindelse med vaccination mod COVID-19 -til borgere i
aldersgruppen 85+, som har varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne og som ikke har anden mulighed for transport
til et vaccinationssted.
Serviceloven § 117, stk. 1

1. Formål

Formålet er at give mulighed for befordring til vaccinationssteder i forbindelse med
vaccination mod COVID-19, i de tilfælde, hvor andre transportmuligheder er
udelukket.

2. Lovgrundlag

Jf. serviceloven § 117 kan kommunalbestyrelsen yde tilskud til personer, som på
grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring
med individuelle transportmidler.

3. Målgruppe

I forbindelse med det nationale vaccinationsprogram mod COVID-19 tilbydes pt.
vaccination til borgere i aldersgruppen 85+. I overensstemmelse med de nationale
retningslinjer tilbydes befordring til vaccinationssteder til borgere, som
• har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og
• ikke har andre transportmuligheder til et vaccinationssted – hverken ved
transport i eget køretøj, offentlig transport eller ved nærtståendes hjælp til
transport.
Denne kvalitetsstandard omfatter ikke borgere, der har behov for liggende
transport.

4. Visitation og sagsbehandling

De borgere, som aktuelt tilbydes vaccine i henhold til det nationale
vaccinationsprogram, har modtaget skriftlig information fra Sundhedsstyrelsen og
Statens Serum Institut.
Som udgangspunkt skal borgerne selv bestille tid til vaccination og selv sørge for
transport.
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Af skrivelsen fremgår, at borgeren kan kontakte kommunen og aftale transport,
såfremt borgeren har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som
betyder, at borgere ikke selv (eller med hjælp fra pårørende) kan komme hen til
vaccinationscentret.
Assens Kommune er orienteret om, hvilke borgere i målgruppen 85+årige, der
aktuelt har modtaget invitation til vaccination.
Assens Kommune tager telefonisk kontakt til en andel af disse borgere med henblik
på afklaring af, om borgerne er inden for målgruppen og evt. har behov for og skal
visiteres til transport. Kontakt til borgerne prioriteres i forhold til det antal pladser,
som Assens Kommune tildeles af Region Syddanmark.
Den andel, der kontaktes, er borgere der modtager ydelser fra Assens kommune.
Borgerne kontaktes i vilkårlig rækkefølge.
Borgere, der ikke modtager ydelser fra Assens kommune og som ønsker at søge om
hjælp til befordringen, skal selv kontakte Assens kommune, og vil på samme måde
kunne visiteres til befordring, hvis de opfylder kriterierne herfor.
Bevillingen af befordring til vaccinationssted sker mundtligt i forbindelse med en
telefonisk samtale, og journaliseres i borgerens sag.

5. Indhold og omfang

Befordring fra eget hjem til nærmeste vaccinationssted tur/retur.
Borgeren vil blive afhentet på egen adresse.
Som udgangspunkt tilbydes fælles transport.
Der kan i særlige tilfælde bevilges særskilt transport.
I overensstemmelse med de nationale retningslinjer booker Assens Kommune
vaccinationstider til de borgere, der har behov for kommunal befordring til
vaccinationssted.
Borgeren bliver telefonisk informeret om vaccinations- og afhentningstidspunkt.
Der skal bæres mundbind eller visir under befordringen.

6. Leverandør

Assens Kommune informerer borgeren om leverandør.
Det er ikke muligt at vælge anden leverandør.

7. Hvad koster ydelsen for borgeren?

Kommunal befordring til vaccinationsstedet er ikke forbundet med udgifter for
borgeren.

8. Klagemuligheder

Der kan ikke klages over kommunes afgørelser om hjælp efter serviceloven § 117.
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