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1. Parterne 
 
 

Nærværende samarbejdsaftale er indgået imellem parterne: 
 

Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 
Sundhed og Forebyggelse 
Sjællandsgade 40 
2200 København N 
EAN:5798009290359 

 
(Herefter benævnt Københavns Kommune) 

Og 

PLO-Hovedstaden 
Stockholmsgade 55 
2100 København Ø 

 
(Herefter benævnt PLO-H) 
på vegne af PLO-København 
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2. Baggrund 
 

HPV-vaccination mod livmoderhalskræft har været en del af det danske børnevaccinationsprogram siden 1. januar 2009. 
Tilbuddet gælder for piger på 12-17 år og for drenge, der er fyldt 12 år den 1. juli 2019 eller senere. 

 
Efter en længere årrække med faldende tilslutning til HPV-vaccination viser tal fra Statens Serums Institut, at tilslutningen 
igen er stigende. Københavns Kommune halter dog fortsat 4-8 procentpoint efter landsgennemsnittet. PLO-Hovedstaden og 
Københavns Kommune har derfor indgået aftale om et samarbejde, der har til formål at øge vaccinationsprocenten i 
København. 

 
Samarbejdet indeholder et tilbud om HPV-vaccination på alle skoler beliggende i Københavns Kommune og omfatter de 12- 
årige piger og drenge, der ikke har modtaget HPV-vaccinationen hos egen læge. Vaccinationsindsatsen på skolerne varetages 
af de praktiserende læger i tæt samarbejde med Københavns Kommune og finder sted i marts og september 2020. 
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3. Formål og opgaver 
 

3.1. Formål 
Det overordnede mål med indsatsen er, at tilslutningen til HPV-vaccination i Københavns Kommune øges, herunder at 
tilslutningen øges hos egen læge og at social ulighed i tilslutningen mindskes. Tilbuddet er et supplement til vaccination i 
almen praksis, som gives efter at målgruppen har fået tilbud om vaccination hos egen læge. 

 
3.2. Opgaverne 

Tilbuddet om HPV-vaccination vil finde sted på alle Københavnske folkeskoler, inklusiv de private skoler, der tager imod 
tilbuddet. Tilbuddet gælder alle 12-årige piger og drenge, der ikke har modtaget vaccination hos egen læge. Første vaccine 
tilbydes i marts 2020, mens 2. vaccine - eller første vaccination t il de elever, der endnu ikke har fået vaccinen - tilbydes i 
september 2020. 

 
3.3. Opgavefordeling 

Samarbejdsaftalen er indgået mellem Københavns Kommune og PLO-Hovedstaden på vegne af PLO -København. Den 
konkrete projektledelse af vaccinationsindsatsen varetages af PLO-København. 

 
Københavns Kommune står for at koordinere og planlægge indsatsen med skolerne, herunder lægge en udførlig tidsplan. 
Københavns Kommune sørger for, at skolerne i tidsplanen så vidt muligt tilpasses geografisk til PLO-Københavns lægelaug. 

 
PLC-København rekrutterer sundhedsfagligt personale til at dække skolernes vaccinationsbehov . Der må kun være en læge 
eller anden sundhedsfaglig person, der har ansvaret pr. skole. Den enkelte læge må dog gerne dække flere skoler. PLC- 
København er ansvarlig for at finde en afløser ved evt. afbud, så det planlagte tidspunkt for vaccinationen kan opretholdes. 

 
Københavns Kommune indhenter samtykke og tilmeldinger til vaccinationen fra elevernes forældre via e-Boks. Københavns 
Kommune sender besked om antal tilmeldte elever pr. skole med oplysninger om fulde navn og CPR-nr . til PLC-København 
via e-Boks eller anden sikker post. Se note 1. 

 
Københavns Kommune sikrer at personfølsomme oplysninger kan videresendes til PLO-København og PLC-København sikrer 
sig, at de kan modtage disse oplysninger. 

 
De praktiserende læger eller andet sundhedsfagligt personale efter delegation af en læge, vaccinerer på skolerne - 1. runde i 
marts 2020 og 2. runde i september 2020. 

 
Den praktiserende læge, der har ansvaret for vaccinationen på den enkelte skole, skal på baggrund af information om 
tilmeldte elever tjekke vaccinationsstatus forud for vaccinationen, og efterfølgende opdatere vaccinationsregistret. 

 

Note 1: 
PLO - København opbevarer i 10 år de fra Københavns Kommune modtagne lister med samtykker til vaccinationerne, jf. 
Journalbekendtgørelsens§ 15, stk . 1 (Bekendtgørelse nr. 530 af 24. maj 2018). 
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4. Organisering af arbejdet 
 

4.1. Konkret organisering 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune står for at planlægge og koordinere indsatsen. Københavns 
Kommune har ansvaret for at koordinere med skolerne og udarbejde en detaljeret plan med tid og sted for vaccination, som 
PLO-København kan melde lægerne ind på. PLO-K skal godkende planen. 

 
Indsatsen udføres i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune, som blandt andet står 
for kontakten til skolerne. BUF står desuden for at kompetenceudvikle sundhedsplejerskerne, så de er klædt på til at svare 
på spørgsmål om HPV-vaccination fra både elever, forældre og lærere. 

 
PLO-København påtager sig ansvaret for at rekruttere og koordinere. Københavns Kommune udbetaler tilskud til de enkelte 
læger. 

 
PLO-København påtager sig at sikre, at der er tilstrækkeligt kompetent sundhedsfagligt personale til at varetage 
vaccinationerne, og at de overholder den gældende lovgivning, herunder reglerne om delegation. Det sundhedsfaglige 
ansvar for den enkelte vaccination påhviler den sundhedsperson, der har foretaget vaccinationerne. 

 
Skolerne sørger for, at der er lokaler til rådighed i det tidsrum, der er sat af til vaccinationen på den enkelte skole. Det skal 
være muligt at vaccinere eleverne enkeltvis i særskilt lokale, og der skal være et tilstødende lokale til rådighed, hvor 
eleverne henholdsvis venter på tur og sidder i 15 min. efter vaccinationen. Skolerne skal desuden sørge for, at eleverne kan 
forlade undervisningen i det afsatte tidsrum . 

 
 

4.2. Tidsplan 
Københavns Kommune afklarer i september 2019 datoer med skolerne og udarbejder i samarbejde med PLO-København en 
detaljeret tidsplan for vaccinationerne, der så vidt muligt tilpasses PLO-Københavns lægelaug. Med afsæt heri skal PLO 
København i november 2019 sikre sig, at der er tilstrækkelig med interesserede læger til at dække behovet og give 
Københavns Kommune en status herpå. PLO-København fremsender den endelige plan med læger til kommunen senest 
31/1-2020. Første vaccine tilbydes i ugerne 11-13 i marts 2020 og anden vaccine tilbydes i ugerne 38-40 i september  2020. 
To uger forud for vaccinationen giver Københavns Kommune besked til PLO-København om antal tilmeldte elever pr. skole 
med CPR-numre, så lægerne forud for vaccinationen kan tjekke elevernes vaccinationsstatus. 
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4.3. Kontaktpersoner 
 

Københavns kommune 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 
(SUF) 

Sofie Mondrup Nielsen Akademisk medarbejder DQ9B@kk.dk 
Tlf. 3068 5055 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 
(SUF) 

Eva Elkjær Specialkonsulent ZE63@kk.dk 
Tlf. 51626055 

 
 

PLO-København 
PLO København Jan Værnet Formand Vaernet @dadlnet.dk 

PLO København Morten Holm Næstformand Moho @dadln et.dk 

PLO København Finn Altschuler Juridisk konsulent Fa@danjur.dk 

Tlf. 50701940 

PLO København Iben Sorgenfrey Sekretær lop@dadl.dk 
Tlf. 3544 1086 

 
 

4.4. Mødeaktivitet 
Det forventes, at der i perioden fra efteråret 2019 og frem til september 2020 afholdes to-tre møder imellem Københavns 
Kommune og PLC-København med henblik på at koordinere indsatsen. 

 
Københavns Kommune har sekretariatsbetjeningen vedrørende møderne og er ansvarlig for at indkalde til møder og 
udarbejde dagsordener og referater. Enhver af parterne kan, hvis der opstår yderligere behov for koordinering, indkalde til 
møde med 14 dages varsel. 

mailto:DQ9B@kk.dk
mailto:ZE63@kk.dk
mailto:Fa@danjur.dk
mailto:lop@dadl.dk
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5. Økonomi 

Statens Serum Institut leverer vaccinerne gratis og honoraret for vaccinationen betales af Regionsrådet i henhold til 

bekendtgørelse nr. 648 af 28. juni 2019 og Vejledning nr. 9199 af 26. marts 2018, begge om gratis vaccination mod visse 

smitsomme sygdomme mv. Honoraret justeres løbende jf. Profylakseaftalen §8 stk. 5 note 2. 

 
Københavns Kommune yder derudover et tilskud på 1000 kr. pr. skole til at dække omkostninger ved den udgående 
funktion. Hvis en læge tager flere skoler, gives der således 1000 kr. pr. skole som lægen dækker. 

 
Københavns Kommune yder derudover et tilskud til omkostninger forbundet med koordinering, varetaget af PLO- 
Københavns bestyrelsesmedlemmer eller repræsentanter fra de enkelte lægelaug. Tilskuddet beregnes ud fra PLO's 
gældende konsulenttakst, der pr. 1. oktober 2019 udgør 941,47 kr./timen. Medmindre andet aftales skriftligt, er der afsat 
maksimalt 30 timer til koordinering med PLO-Københavns bestyrelsesmedlemmer samt 2 timer pr. person til koordinering 
varetaget af repræsentanter for de enkelte lægelaug. Tilskuddet dækker driften af projektet og træder i kraft fra 
samarbejdsaftalens indgåelse. Der skal føres regnskab med timeforbruget 

 
Københavns Kommune udbetaler tilskuddet ved afslutningen på hver af de to vaccinationsperioder efter fremsendelse af 

faktura med specifikation. Københavns Kommune udbetaler tilskudsbeløbene til hver læge. PLO-K indsender en liste til 

Københavns Kommune med angivelse af de læger, der udfører vaccinationerne på hver skole, og de der koordinerer . 

 
 
6. Ansvar 

Aftalens parter er hver især ansvarlige for de aktiviteter, de udfører eller samarbejder om. Parterne er i enhver henseende 

uafhængige parter. Ingen af parterne har fuldmagt eller på anden måde ret til at skabe forpligtelser for den anden part, med 

mindre der foreligger en særskilt skriftlig aftale herom. 

 
 
7. Klager, uenighed og lowalg mv. 

Klager opstået i forbindelse med afvikling af samarbejdsaftalen skal følge det for den enkelte klage normale klagesystem. For 

hver konkret klage vurderes således rette myndighed/ behandler af klagen. D.v.s. at  overenskomstmæssige klager, 

serviceklager m.v. fra borgere behandles af SU og  LSU jf.  Profylakseaftalens§ 16. Klager  over den sundhedsfaglige 

behandling indsendes til Styrelsen for Patientklager. 

 
Fortolkningstvister og tvister om udfyldning af aftalen søges bilagt ved forhandling mellem parterne (PLO-H og Københavns 

Kommune). PLO-K deltager i disse møder. Kan der ikke opnås enighed mellem parterne - i sidste instans 

formandskab/direktionsniveau - kan hver af parterne indbringe sagen for voldgift ved en af Sø- og Handelsrettens præsident 

udpeget dommer, der afgør sagen endeligt. Dommeren fastsætter endvidere sagens omkostninger og fordeling mellem 

parterne. Sagerne kan ikke indbringes for de almindelige domstole. 

 
Samarbejdsaftalen er undergivet dansk ret. 
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8. Ikrafttrædelse og ophør 
Denne samarbejdsaftale træder i kraft ved datoen for parternes underskrift og ophører uden yderligere varsel den 31. 

december 2020. Begge parter kan dog opsige samarbejdsaftalen med øjeblikkeligt varsel, hvis ændret lovgivning eller andre 

forhold gør en forsættelse af indsatsen formålsløs. 

 
9. Evaluering 
Parterne er enige om, at det som minimum vil være relevant at følge udviklingen i Københavns Kommunes dækningsgrad på 

HPV-vaccination. Der tages løbende stilling til, hvorvidt projektet skal evalueres yderligere og omfanget heraf. 

 
10. Underskrifter 

Denne samarbejdsaftale underskrives af begge parter og PLO - K i tre originale eksemplarer. Begge parter og PLO-K 

opbevarer hver et eksemplar af aftalen . 

 
 
 
 

Dato: 
 
 

Katrine Schjønning 

Folkesundhedschef, Sundhed og Forebyggelse 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, 

Københavns Kommune 

 

Karin Zimmer, Formand 

PLO - Hovedstaden 

 
 
 
 

Nærværende aftale tiltrædes af PLO - København: 
 
 
 

Jan Værnet, Formand 
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