
 

 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 5. januar 2021 stillet følgende spørgs-

mål nr. 548 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares.  

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF). 

 

Spørgsmål nr. 548:  

”Sundheds- og Ældreministeriet betoner vigtigheden af, at alle borgere har mulighed 

for at transportere sig til vaccinationssteder med henblik på at modtage vaccination 

mod COVID-19. Dette gælder især borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funk-

tionsevne, som vurderes at være den gruppe af borgere, som kan have sværest ved 

selv at transportere sig til et vaccinationssted. Det er imidlertid ikke alle borgere i 

disse målgrupper, som vil have mulighed for enten at transportere sig selv eller f.eks. 

blive transporteret af et familiemedlem til vaccinationsstedet. 

 

a. Kan ministeren bekræfte, at kommunerne ikke er forpligtet til at yde tilskud til be-

fordring til vaccination mod COVID-19? 

b. Er ministeren enig i, at dette er et stort problem for de svage borgere i de kommu-

ner, der evt. ikke indfører et tilskud til befordring? 

c. Vil kommuner, som yder tilskud til befordring, bliver kompenseret økonomisk? 

d. Hvor mange kommuner yder tilskud til befordring til vaccination mod COVID-19? ” 

 

Svar: 

Med udrulningen af det kommende vaccinationsprogram mod COVID-19 er det afgø-

rende, at alle borgere kan opnå adgang til en af de regionale vaccinationsklinikker, 

hvor vaccinationen vil finde sted for nogle målgrupper. Dog er det ikke alle borgere i 

disse målgrupper, som vil have mulighed for enten at transportere sig selv eller fx 

blive transporteret af et familiemedlem til vaccinationsstedet. 

 

Sundheds- og Ældreministeriet har derfor udarbejdet en beskrivelse af de gældende 

muligheder, der er for at tilbyde befordring til vaccination for COVID-19. Notatet ved-

lægges.  

 

Der er efter de gældende regler i sundhedsloven ikke mulighed for at yde befordring 

eller befordringsgodtgørelse til vaccination, der tilbydes ved regionale vaccinations-

steder eller i udkørende vaccinationsenheder, når der ikke er tale om behandling hos 

egen læge, praktiserende speciallæge eller sygehusbehandling. 

 

Derimod kan kommunalbestyrelsen efter servicelovens § 117, stk. 1, beslutte at yde 

tilskud til befordring til vaccinationssteder for personer omfattet af målgruppen. Det 

vil sige personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som vurderes, 

at være den gruppe af borgere, som kan have sværest ved selv at transportere sig til 

et vaccinationssted, som tilbyder vaccination mod covid-19. 
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Side 2 

Social- og Indenrigsministeriet har hertil oplyst, at såfremt en kommune efter service-

lovens § 117, stk. 1, vælger at tilbyde tilskud til befordring til covid-19 vaccination for 

borgere omfattet af målgruppen, vil kommunen være forpligtet til ud fra et ligheds-

princip at sikre, at alle borgere i tilsvarende situation, modtager tilbud om en sådan 

befordring. 

 

Sundheds- og Ældreministeriet har på denne baggrund opfordret kommunerne til at 

tilbyde befordring til vaccination for COVID-19 til borgere med varigt nedsat fysisk el-

ler psykisk funktionsevne, i det omfang der er behov for, at borgeren transporteres til 

et vaccinationssted eller en udkørende vaccinationsenhed. Dette beskrives endvidere 

i Su dhedsstyrelse s otat ”Orga iseri g af vacci atio si dsats od COVID-19”.  
 

Det bemærkes, at regeringen har tilkendegivet, at ekstraordinære kommunale/regio-

nale udgifter til COVID-19 relaterede tiltag ikke skal fortrænge øvrige udgifter til bor-

gernær velfærd i kommunerne/sundhedsopgaven i regionerne. Regeringen vil derfor 

også for 2021 være indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere CO-

VID-19-indsatsen i kommuner. Regeringen vil ligeledes også for 2021 være indstillet 

på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere udgifter afledt af COVID-19 i re-

gionerne, herunder udgifter til afvikling af den udskudte aktivitet, så den ekstraordi-

nære indsats ikke fortrænger øvrige udgifter på sundhedsområdet i 2021. Omfanget 

af kompensationen vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 

2022 

 

I tillæg hertil har KL oplyst følgende:  

 

”KL har den 18. december 2020 orienteret alle kommuner om opfordringen til 

med hjemmel i servicelovens § 117 at tilbyde befordring til vaccination for 

COVID-19 til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

Sundheds- og Ældre i isteriets otat ”Orga iseri g af vacci atio si dsats 

mod COVID-19” (vedlagt) blev ved samme lejlighed udsendt til alle 

kommunerne. 

 

KL har endvidere selv taget initiativ til at sikre, at ovenstående mulighed for 

hjælp til befordring fremgår af det borgerbrev (vedlagt) som alle borgere 

modtager i e-boks eller som quickbrev. Heraf fremgår: ”Du står so  

udgangspunkt selv for transport til vaccinationscenter. Er det ikke muligt ved 

egen hjælp eller med hjælp fra pårørende, fordi du har en varig fysisk eller 

psykisk funktionsnedsættelse, kan du få hjælp af din hjemkommune. 

Mulighederne vil fremgå af din kommunes hjemmeside. Modtager du 

hje ehjælp, ka  du også gå i dialog ed hje epleje  o  tra sport.”  

 

Alle kommuner er således orienteret om lovhjemmel til at tilbyde befordring 

efter servicelovens §117, samt at borgerne ligeledes er informeret herom. 

KL har ikke kendskab til, at der skulle være kommuner, der ikke følger 

denne opfordring.” 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Magnus Heunicke      /      Louise Filt 
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