
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kørsel af borgere i forbindelse med COVID-19- Praksis i He-
densted Kommune  
Udrulning af tilbud om vaccine er i fuld gang. 
 
Udrulningen af indsatsen er fra centralt hold inddelt i flere faser, da ikke alle borgere kan 
vaccineres samtidig. 
 
I fase 1 prioriteres borgere i plejebolig, fase 2 er borgere i egen bolig, der modtager både 
praktisk hjælp og personlig pleje. Der er i alt 12 målgrupper af borgere og medarbejdere.  
Det er kommunernes opgave at sørge for transport til borgere som grundet varigt nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne ikke kan transportere sig selv til og fra vaccinationscentrene. 
 
Hedensted Kommune har mulighed for at bevilger kørsel til 1. og 2. vaccine mod COVID-19 
efter Serviceloven § 117, stk. 1. Denne bestemmelse i Serviceloven giver Byrådet mulighed 
for at yde støtte til befordring til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 
 
I notat af 18.12.2020 opfordrer Sundheds- og Ældreministeriet kommunerne til, med 
hjemmel i Servicelovens §117, at tilbyde befordring til vaccination for COVID-19 til borgere 
med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, i det omfang der er behov for, at 
borgeren transporteres til et vaccinationssted eller en udkørende vaccinationsenhed. Notatet 
er vedlagt som Bilag 3. 
 
Befordringen ydes til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der ikke er i 
stand til at benytte andre kørselsordninger fx Flextur eller Flex-handicap kørsel på grund af 
funktionsnedsættelse og ikke har pårørende i husstanden, der kan sikre denne transport. Som 
hovedregel ydes der ikke kørsel: 

 Hvis der er en bil i husstanden – og borger kan transporteres i denne bil 
 Hvis borger er bevilget støtte til køb af bil jf. servicelovens § 114 

 
Indsatsen kan indeholde kørsel til og fra vaccinationscentre i forbindelse med 1. og 2. vacci-
nation mod COVID-19 med Bustransport (minibus) 
 
Indsatsen bevilges én gang (dækker over kørsel ved 1. og 2. vaccine) 
 
Kørslen foretages af PP Busser, som Hedensted Kommune i forvejen har kontrakt om special-
kørsel med. 
Der opkræves ikke egenbetaling i forbindelse med kørslen. 
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