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Høring vedr. vejledning om vaccination mod COVID-19

Danmarks Apotekerforening har modtaget udkast til vejledning om vaccination mod 
COVID-19 i høring.

Udkastet til ny vejledning om vaccination mod COVID-19 beskriver følgende:
 det generelle offentlige vaccinationsprogram mod COVID-19
 en tilvalgsordning for vaccination mod COVID-19 med vacciner, som er god-

kendt af Europa-Kommissionen, men som ikke anbefales af Sundhedsstyrel-
sen, og som ikke anvendes i det generelle offentlige vaccinationsprogram.

Sundhedsstyrelsen fastsætter vilkår og procedurer for det generelle offentlige
vaccinationsprogram beskrevet i retningslinjer for håndtering af vaccination
mod COVID-19. Derudover beskrives rammerne for tilvalgsordningen, herunder
skærpet krav til indhentning af informeret samtykke, i vejledningen.

Af sidste afsnit i 6.2 Særligt vedrørende det informerede samtykke og lægens ordi-
nation i tilvalgsordningen fremgår følgende: ”Hvis injektionen delegeres til anden au-
toriseret sundhedsperson, har denne selvstændigt ansvar for at sikre, at det infor-
merede samtykke er indhentet og journalført efter samtale med lægen”. 

Apotekerforeningen bemærker her, at hvis delegeringen af injektionen sker til en an-
den autoriseret sundhedsperson - og injektionen ikke udføres af den ordinerende 
læge eller af dennes medhjælp - betyder det, at den injicerende sundhedsperson 
(autoriserede sundhedsperson) får et selvstændigt ansvar for at sikre, at det infor-
merede samtykke er indhentet og journalført efter samtale med lægen. Apotekerfor-
eningen forstår derfor sætningen som en præcisering af ansvarsfordelingen i de til-
fælde, hvor injektionen ikke udføres af den ordinerende læge eller dennes medhjælp, 
men i stedet udføres under ansvar og eventuel delegation af anden læge.

Apotekerforeningen lægger her til grund, at Sundhedsstyrelsen ikke mener, at kun 
autoriseret sundhedspersonale kan foretage selve injektionen. Apoteket vil i lighed 
med fx influenzavaccination kunne udføre selve injektionen, såfremt den ordinerende 
læge eller en anden læge har delegeret selve indgivelsen af injektionen til apoteks-
personalet, og den delegerende læge har sikret sig ovenstående. Hvis Apotekerfore-
ningens tolkning ikke er korrekt, betyder det, at en læge ikke kan delegere selve 
injektionen af vaccinen til en medarbejder på et apotek, da apoteksmedarbejdere 
ikke er autoriserede sundhedspersoner. Apotekerforeningen finder, at dette i givet 
fald ikke er i overensstemmelse med §3 i udkast til Bekendtgørelse om gratis vacci-
nation mod COVID-19 – etablering af en tilvalgsordning eller vejledningens afsnit 4. 
Delegation med henvisning til bekendtgørelse og vejledning om autoriserede sund-
hedspersoners benyttelse af medhjælp. 
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Af afsnit 11 Forsyning og fordeling fremgår det at vaccinerne kan rekvireres og udle-
veres gratis fra Statens Serum Institut. Det fremgår ikke om der også medfølger 
sprøjter og kanyler. 

I udarbejdelsen af foreningen svar er sektorens to aktører blevet hørt, og vaccina-
tionsvirksomheden Apovac har svaret, at man kan tilslutte sig Apotekerforeningens 
svar. Practio ønsker selv at sende høringssvar.

Med venlig hilsen

Birthe Søndergaard
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