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Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om gratis vaccination mod COVID-
19 samt vejledning 
 

Nedenstående er regionernes samlede høringssvar til henholdsvis Bekendtgø-
relse om gratis vaccination mod COVID-19 (etablering af tilvalgsordning) samt 
Sundhedsstyrelsens Vejledning om vaccination mod COVID-19. 

 

Vedr. Bekendtgørelse om gratis vaccination mod COVID-19 (etablering af til-
valgsordning) 

• Det bemærkes, at opgaven med distributionen af vacciner i tilvalgsord-
ningen ikke er berørt i bekendtgørelsen. Det er regionernes opfattelse, 
at regionernes sygehusapoteker ikke er involveret i tilvalgsordningen 
om vaccination mod COVID-19, og det bør derfor fremgå, at distribution 
af vaccinerne i tilvalgsordningen går direkte fra Statens Serum Institut 
til de private aktører uden at involvere regionernes sygehusapoteker. 
 

• For nuværende har sygehusapotekerne distributionstilladelse fra Læge-
middelstyrelsen til distribution uden for Apotekerlovens rammer. Nu-
værende distributionstilladelse dækker sygehusapotekets leverance di-
rekte til praktiserende læger, vaccinationscentre samt udkørende funk-
tioner. Det bemærkes, at distributionstilladelse muligvis bør indskrives 
i bekendtgørelsen, og at det bør overvejes, om den nuværende distri-
butionstilladelse kan blive udfordret af bekendtgørelsen ift. det gene-
relle vaccinationsprogram. 
 

• Det kan overvejes, om § 2 er overflødig. I den gældende bekendtgørelse 
står ikke angivet, at personer kun kan modtage én vaccination. Der kan 
være personer, som har fået vaccination i udlandet, overskudsvaccine 
eller lignende, og lægerne forventes ikke at ville ordinere vaccination jf. 
§ 8 til personer, der allerede er vaccineret med en godkendt vaccine. 
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• Det kan overvejes, om § 3 er overflødig. Det vil fortsat være muligt at 
delegere selve vaccinationen, som det sker i dag, efter de almindelige 
delegationsregler. I § 9, stk. 2 er det udtrykkeligt anført, at indhentelse 
af samtykke til tilvalgsvaccinen ikke kan delegeres. Hvis § 3 vurderes at 
være vigtig, vil det være hensigtsmæssigt at indsætte denne i kapitel 3 
for at undgå forvirring i forhold til det generelle vaccinationsprogram. 
 

• Der gøres opmærksom på, at der på nuværende tidspunkt ikke findes 
en løsning for brug af erstatnings-CPR-numre i DDV. Regionerne er ori-
enterede om, at Sundhedsdatastyrelsen undersøger muligheden for at 
etablere en løsning. 

 

Vedr. Sundhedsstyrelsens Vejledning om vaccination mod COVID-19 

 

• Punkt 7 Generelt: Det kan eventuelt præciseres, hvorledes forældre-
myndighedsindehaveren skal informeres og inddrages, når 16-17-årige 
skal indkaldes til den generelle vaccination. 
 

• Punkt 11 Forsyning og fordeling: Afsnittet kan med fordel uddybes med 
eksempelvis beskrivelse af distributionen fra Statens Serum Institut til 
vaccinationsstedet samt fordeling af doser i tilvalgsordningen. 

 


