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Notat: Tilgang til vaccinationspas for særlige grupper
Indledning
Tilgang til vaccinationspas for særlige grupper
Vaccination mod COVID-19 foregår som udgangspunkt ved registrering på CPR-nr., invitation via e-boks og fremmøde på et
vaccinationssted. For nogle borgere indeholder systemet barrierer, som kræver særlige tiltag for at sikre, at alle tilbydes vaccination1. På samme vise indeholder systemerne for at tilgå vaccinationspas også barrierer for personer som f.eks. ikke har adgang til e-boks, ikke har adresse i Danmark, eller som opholder sig midlertidigt i Danmark.
Borgere med Nem-ID har mulighed for at tilgå deres vaccinationspas via Sundhed.dk og via MinSundhed app’en, samt coronapas-app’en. Digitalt fritagede borgere får automatisk tilsendt et fysisk vaccinationspas på deres folkeregisteradresse efter afsluttet vaccinationsforløb. Desuden er det muligt at få udleveret et gult, internationalt vaccinationspas i papirformat på vaccinationsstedet. Dog er det vigtigt, at der er mulighed for at kunne genanskaffe et vaccinationspas, hvis det mistes. Derudover
træder EU forordningen om EU's digitale covidcertifikat i kraft per 1. juli. EU's digitale covidcertifikat indeholder nødvendige
informationer (minimumsdatasæt), som alle medlemslandene skal overholde efter den 1 juli 2020.
Følgende afsnit beskriver de grupper af personer i Danmark, som kræver særlige tiltag for at kunne tilgå vaccinationspas. Hvert
afsnit beskriver forudsætninger for gruppen, giver eksempler på, hvem gruppen for eksempel omfatter, samt en beskrivelse af
proces vedrørende at kunne tilgå vaccinationspas. Løsningerne beskrevet nedenfor er udarbejdet i et samarbejde mellem
Sundhedsministeriet, Social-og ældreministeriet, Sundhedsdatastyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner. Derudover
dialog med Kommunernes Landsforening særligt i forhold til udsatte grupper af borgere.
Sagsfremstilling
Personer med særligt sundhedskort
Eksempel: Man er som hovedregel dansk socialt sikret, hvis man: arbejder i Danmark og bor i et andet EU/EØS-land eller
Schweiz, er udsendt af en dansk arbejdsgiver til at arbejde i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, modtager dansk efterløn, er
EU-kontraktansat og har valgt at være omfattet af dansk social sikring, er ansat på et skib, der fører dansk flag, er familiemedlem til en af ovenstående og ikke er socialt sikret i dit bopælsland 2. Særligt sundhedskort gives til danskere og andre EU-borgere, som har ret til behandling i det danske sundhedsvæsen, selvom de ikke er registreret i folkeregistret. Det er Udbetaling
Danmark, der behandler ansøgninger om det særlige sundhedskort og udsteder kortet. Estimeret målgruppestørrelse: 27.000.
Disse personer modtager invitation til vaccination enten digitalt (data fra register hos Udbetaling Danmark over aktive sundhedskort), eller skal kontakte regional hotlines, hvis de ikke har NemID og adgang til e-boks.
Proces for at tilgå vaccinationspas:
Størstedelen af denne gruppe kan allerede anvende deres NemID til at booke tid til vaccination. De har også mulighed for at
bruge deres særlige sundhedskort til at ansøge om NemID (og dermed få adgang til vaccinationspas), hvilket de bør opfordres
til. De personer, som er at sidestille med digitalt fritagne danske statsborgere, vil kunne få printet vaccinationspas på vaccinationscentret. Muligheden for at få printet sit vaccinationspas vil være gældende fra 1. juli 2021. Indtil da kan personer med særligt sundhedskort få udleveret et gult, internationalt vaccinationskort.
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Udsatte personer med CPR-nr. uden NemID, uden adresse
Eksempel: Hjemløs uden adresse og uden NemID
Proces for at tilgå vaccinationspas:
Borgere, der ønsker vaccinationspas, kan kontakte fx gadeplansmedarbejder, opsøgende støttekontaktpersoner eller en person ved et kommunalt eller privat herberg eller værested, eller lignende, og oplyse CPR-nr.
Kontaktpersonen kontakter borgerservice i kommunen, som sørger for at indsamle liste og videreformidle til SDS (TriFork).
TriFork printer pas og sender til kommunens borgerservice, alternativt en udvalgt adresse (fx værested, herberg eller hjemløseenhed). Her kan personen, der bestilte passet, afhente det i aflukket kuvert og udlevere til borgeren. Forventes klar d.23
juni.
Personer med CPR-nr. og NemID, uden adresse, men med behov for særlig støtte
Eksempel: Hjemløse eller særlig udsatte grupper med behov for ekstra indsats og støtte. Trods, at disse personer har NemID vil
de ikke selv være i stand til at tilgå digitale løsninger og selv printe deres vaccinationspas, pga. fx. angst eller andre psykiske
vanskeligheder. Disse personer er kendetegnet ved som udgangspunkt at have tilknyttet en kontaktperson eller er i kontakt
med gadeplansmedarbejder o.lign. Disse personer kan deles i to grupper, alt efter om de har givet samtykke til en betroet
medarbejder. Dette giver to muligheder for at kunne tilgå vaccinationspas.
Proces for at tilgå vaccinationspas:
1) Borgeren har i forvejen givet en betroet medarbejder samtykke til at agere på borgeres vegne (f.eks. ifbm. håndtering af
økonomi): I dette tilfælde kan den betroede medarbejder tilgå systemerne med borgerens samtykke og printe et vaccinationspas til borgeren.
2)

Borgeren har ikke givet andre samtykke til at agere på borgerens vegne: Her må en person (f.eks. gadeplansmedarbejder
eller andre, som borgeren er tryg ved) gerne stå ved siden af borgeren, og guide borgeren til selv at få printet passet. Det
kan organiseres lokalt, f.eks. på varmestuer eller herberger, hvor der er en computer med printer. Hermed kan passet
printes med det samme.

Personer med administrativt CPR-nr., som opholder sig midlertidigt i Danmark og som har dansk adresse
Eksempel: Diplomater
Personer, som har administrativt cpr.nr., tildeles personer, som ikke har et dansk CPR-nr., og som eksempelvis ikke er bosat i
Danmark. Et administrativt cpr.nr. er sidestillet med et almindeligt CPR-nr.
Proces for at tilgå vaccinationspas:
Denne gruppe af personer har et administrativt CPR-nr., som har samme funktion som et CPR-nr. Personer i denne gruppe har
mulighed for at ansøge om at få NemID, og kan kontakte borgerservice, hvis de ikke allerede har NemID.
Alternativt kan personer med administrativt CPR-nr., som har adresse i Danmark, ringe til Sundhed.dk og få tilsendt vaccinationspas (efter samme proces som digitalt fritagede personer).
Personer uden CPR-nr./ med CPR-nr., som opholder sig midlertidigt i Danmark
Eksempel: Asylansøgere, turister og udlandsdanskere
Personer, såsom asylansøgere og turister, har ikke CPR-nr. og er uden NemID. Udlandsdanskere kan have CPR-nr. Personer i
denne gruppe kan både have dansk adresse eller være uden dansk adresse.
Proces for at tilgå vaccinationspas:
Disse personer kan deles i to grupper.
1) Proces for vaccinationspas for asylansøgere: Røde Kors opretter erstatnings CPR-nr. for personer i denne gruppe. Dermed
kan disse personers vaccination registreres i det danske vaccinationsregister (DDV), og et vaccinationspas kan genereres
og printes af den læge, der er tilknyttet asylcentret.
2)

Proces for vaccinationspas for turister og udlandsdanskere: Disse personer får udleveret et gult, internationalt vaccinationskort, som beskrevet i Sundhedsstyrelsens notat Vaccination mod COVID-19 af grupper, der kræver særlige tiltag. Fra
den 1. juli 2021 vil disse personer kunne få printet et vaccinationspas ved de regionale vaccinationscentre i overensstemmelse med EU’s forordning om digitalt covidcertifikat. For personer med dansk CPR-nr., men uden dansk adresse (udlandsdanskere), opfordres til, at der ansøges om NemID for at kunne tilgå digitale vaccinationspas. For de personer i
denne gruppe (udlandsdanskere), der er at sidestille med digitalt fritaget personer, vil det være muligt at kontakte regional hotline med henblik på aftale om print af vaccinationspas på regionalt vaccinationscenter.

Side 2

Videre proces
For alle løsninger beskrevet ovenfor gælder det, at opdateret information vil være tilgængeligt på relevante hjemmesider hurtigst muligt efter drøftelse i styregruppe. Derudover kan der, efter behov hos relevante aktører, udføres særlige kommunikationsindsatser overfor enkelte målgrupper.
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