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Midlertidig aftale om COVID-19-vaccination af immobile borgere 

i eget hjem i Region Midtjylland 

 

§1. Aftalens område 

Som led i vaccinationsindsatsen i forlængelse af aftalen om 

praktiserende lægers adgang til at COVID-19-vaccinere borgere i 

Region Midtjylland, giver denne aftale adgang til, at praktiserende 

læger kan tilbyde vaccination af immobile borgere i eget hjem.  

 

Målgruppen omfatter "personer med alvorlige begrænsninger i 

funktionsevnen, alvorlig sindslidelse eller udviklingshæmning". Der er 

tale om borgere, som af de nævnte årsager ikke kan forlade hjemmet 

med henblik på at blive vaccineret i et vaccinationscenter.  

 
Aftalen kan anvendes af de praksis, der har tilmeldt sig aftalen om at 

tilbyde COVID-19-vaccination af borgere i Region Midtjylland. De 

tilmeldte praksis kan vaccinere egne tilmeldte borgere eller tilmeldte 

hos andre praksis. De pågældende praksis kan i konkrete tilfælde 

frasige sig at tage ud i hjemmet. 

 

Ved vaccination i eget hjem, tilbydes vaccination med Pfizer-vaccine. 

 

§2. Praktisk fremgangsmåde    

Det er som udgangspunkt borgerens bopælskommune, der – efter 

henvendelse fra borgeren eller dennes pårørende - identificerer 

borgere, som jf. denne aftale, kan vaccineres i eget hjem. Lægen kan 

også undtagelsesvist identificere egne immobile patienter til 

hjemmevaccination uden at kommunen er involveret. Lægen 

kontakter i disse situationer kommunen, såfremt der er behov for 

kommunens tilstedeværelse. 

 

Kommunen har ansvaret for at kontakte borgerens egen 

praktiserende læge med henblik på at afklare om lægen kan tilbyde 

vaccination i hjemmet.  

 

Region Midtjylland sørger for, at kommunerne kan tilgå et opdateret 

overblik over, hvilke læger der tilbyder COVID-19 vaccination.  
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Side 2 

 

Identificerer kommunen en borger i målgruppen for hjemmevaccination, aftaler borger og 

kommune, hvem der kontakter egen læge med henblik på vaccination i eget hjem. Herefter er 

det lægens ansvar at lave de fornødne aftaler om vaccination i hjemmet (evt. sammen med 

kommunen). 

 

Er egen læge ikke tilmeldt COVID-19 vaccination tager kommunen kontakt til 

vaccinationscentret vedr. borgere, der skal have vaccination i hjemmet via udkørende funktion 

fra vaccinationscenteret. 

 

Praksis foretager vaccinationen inden for en uge og maksimalt 14 dage.  

Det er den praktiserende læge eller dennes autoriserede sundhedspersoner, som udfører 

vaccination og efterfølgende observation efter gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen i 

medfør af "Rammeaftalen om vaccination mod covid-19 i almen praksis" tiltrådt af Region 

Midtjylland og PLO Midtjylland. 

 

§ 3 Klargøring af vaccinen 

Vaccinen rekonstitueres (fortyndes) med ukonserveret isotonisk saltvand som det sidste, inden 

den transporteres fra almen praksis. 

 

Efter opblanding med saltvand, har den fortyndede vaccine en holdbarhed på højst 6 timer. Al 

ikke-anvendt vaccine, skal kasseres 6 timer efter fortynding. Der tilstræbes et minimum af 

spild. 

 

Den fortyndede vaccine pakkes i den æske, som den er leveret i fra Hospitalsapoteket, og der 

noteres en ny udløbsdato og et udløbstidspunkt på hætteglasset/æsken. 

 

Den enkelte dosis trækkes op af hætteglasset hos borgeren. Som alternativ, kan vaccinen 

trækkes op i sprøjterne i almen praksis og transporteres i sprøjterne. 

 

§ 4 Transport 

Der er påvist kemisk og fysisk stabilitet under brug, herunder ved transport, i 6 timer ved 

temperaturer fra 2 °C til 30 °C efter fortynding i natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) 

injektionsvæske, opløsning. 

Vaccinen kan derfor transporteres uden for køl i op til 6 timer.  

 

Der skal dog være en særlig opmærksomhed på, at temperaturen i bilen ikke kommer under 2 

°C eller overstiger 30 °C, hvorfor evt. varme/kølemuligheder bør overvejes, så vaccinen 

transporteres ved en stabil temperatur i dette interval. 

 

Vaccinen bør pakkes, så den udsættes for mindst mulige rystelser under transport. 

 

§ 5 Affaldshåndtering 

Tomme hætteglas, brugte sprøjter og kanyler tages med retur til almen praksis, hvor det 

bortskaffes som risiko-affald. Der må ikke efterlades noget hos borgeren, som har været i 

kontakt med vaccinen. Der må kun efterlades brugte værnemidler til bortskaffelse som 

almindeligt restaffald. 

 



 

 

Side 3 

 

§ 6 Ydelser og honorering 

Honoraret for COVID-19 vaccination af borgere i eget hjem dækker optræk af vaccine, selve 

vaccinationen samt efterfølgende observation og indberetning til DDV. Vaccinen leveres af 

Statens Seruminstitut eller regionen. 

 

Vaccination af borgere i eget hjem honoreres med takster svarende til sygebesøgsydelser i 

dagtid efter Overenskomst om almen praksis. Hertil kommer eventuel kørselsgodtgørelse jf. 

Overenskomst om almen praksis §61. 

Der afregnes efter afstand fra praksis til patientens bopæl. 

 

 

4811 Afstand indtil 4 km.   396,82 kr. 

4821 Afstand fra 5 km. indtil 8 km.  545,88 kr. 

4831 Afstand fra 9 km. indtil 12 km.  624,19 kr. 

4841 Afstand fra 13 km. indtil 16 km.  705,67 kr. 

4851 Afstand fra 17 km. indtil 20 km.   1.090,70 kr. 

4861 Afstand fra 21 km.    1.411,38 kr. 

4891 Vaccinationer på ruten   396,82 kr. 

 

2301 For hver påbegyndt km. ud over 21 km. 33,00 kr. 

9001 Kørselsgodtgørelse   3,96 kr. pr. km. 

 

Praktiserende læge får besøgshonorar og ikke samtidigt vaccinationshonorar jf. rammeaftale 

om vaccination mod COVID-19 i almen praksis af 29. november 2021.  

 

Der honoreres med et tillægshonorar for evt. opblanding.  

 

4890 Opblanding af Pfizer vaccine  27,85 kr. 

  

Vaccineres flere sikrede i samme hjem, afregnes den første vaccine i henhold til stk. 2. 

Efterfølgende vaccinationer honoreres med ydelse 4582, jf. rammeaftale om vaccination mod 

COVID-19 i almen praksis. 

 

Vaccinationer der gives i tilfælde af vaccineoverskud, honoreres efter rammeaftalen. 

 

§ 7 Afregning og regulering 

Afregning sker i henhold til bestemmelserne i § 80 i Overenskomst om almen praksis.  

 

Honorarerne i § 6 reguleres på samme måde som øvrige ydelseshonorarer i henhold til 

Overenskomst om almen praksis. 

 

§ 8 Øvrige forhold 

Ydelserne omfattet af denne aftale (undtagen 2301 og 9001) indgår ikke hverken i 

årsopgørelserne eller i den økonomiske ramme for almen praksis.  

 

 



 

 

Side 4 

§ 9 Ikrafttræden og opsigelse 

Aftalen træder i kraft ved aftalens underskrift. Aftalen kan opsiges af aftalens parter med 7 

dages varsel.  

 

 

 

den:  17.12.21                                                  den: 17.12.21 

For Region Midtjylland                           For PLO-Midtjylland 
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