COVID-19 lister til styring af vaccinations-indsats

Det er per 20. december 2021 lovliggjort for egen læge at generere lister fra DDV over sine
patienters COVID-vaccinations-status.

På opfordring fra DSAM og pga. sagens hastende karakter, har vi skyndsomt I GANGLION lavet et
fast udtræk, som giver egen læge mulighed for at styre vaccinationsindsatsen via
nedenstående lister:

Vær opmærksom på at patientregistret skal være opdateret, så der ikke trækkes oplysninger på
patienter, hvor man ikke er egen læge.

BAGGRUND FOR LOVLIGHEDEN
Kære alle

Til orientering kan det oplyses, at Sundhedsministeriet har ændret bekendtgørelse om behandling af
personoplysninger i forbindelse med tilbud om vaccination mod COVID-19. Ændringen, som trådte i
kraft den 20. december 2021, giver praktiserende læger adgang til at indhente
vaccinationsoplysninger i Det Danske Vaccinationsregister (DDV) om borgere, der er tilknyttet
lægens klinik, når det er nødvendigt med henblik på at kunne tilbyde vaccination mod
Coronavirussygdom 2019. Tidligere har læger primært haft adgang til at slå patienter op i DDV som
led i aktuel behandling af patienten, hvilket ikke omfattede opsøgning af patienter mhp. tilbud om
behandling, herunder f.eks. vaccination. Den nye adgang til opsøgende tilbud om vaccination er
indsat som en ny § 5, stk. 2, og kan læses her:
Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i forbindelse med tilbud om vaccination mod
COVID-19 (retsinformation.dk)
Formålet med den nye adgang er bl.a. at give de praktiserende læger mulighed for at komme i dialog
med de af deres patienter, som endnu ikke er vaccineret eller revaccineret mod COVID-19, f.eks.
fordi de ikke føler sig trygge ved eller i stand til at møde op i vaccinationscentrene for at blive
vaccineret mod COVID-19.
Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med ændringen af bekendtgørelsen gjort opmærksom på, at
mange kommuner allerede har opsøgt ældre borgere med tilbud om praktisk hjælp og støtte til
vaccination mod COVID-19. De praktiserende læger opfordres derfor til i kommunikationen med egne
patienter til at være opmærksomme på, at borgere, som har foretaget et bevidst valg om ikke at lade
sig vaccinere, kan føle, at det frie valg bliver sat under pres ved gentagne henvendelser fra
myndigheder og sundhedsvæsen, hvilket kan blive kontraproduktivt, hvis ikke kommunikationen
tilrettelægges meget individuelt, og retten til at fravælge vaccination valg ikke respekteres. Det bør
derfor i videst muligt omfang undgås, at borgere kontaktes flere gange af forskellige myndigheder og
sundhedspersoner, hvis de ikke ønsker vaccination.
DSAM har tillige ønsket at få genereret lister fra DDV til de praktiserende læger over patienter tilmeldt
lægens praksis, som endnu ikke er vaccineret mod covid-19. Sundhedsministeriet arbejder fortsat – i
samarbejde med bl.a. PLO, Danske Regioner og SDS – på at afdække, hvorvidt og hvordan dette
kan gennemføres.
Mvh. og ønsket om en god jul
Camilla Rosengaard Villumsen
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Kommentar fra DSAM´s formand Bolette Friderichsen
"Jeg har prøvebrugt listerne den 28.12 hvor vi havde åbent hus vaccination. Vi var kommet til at
trække for mange phizer vacciner op. Så kunne jeg ret nemt finde nogle håndfulde på “ikke-helt”
listen, som jeg fik ringet ind, og endda 4 helt jomfruelige på “mangler” listen, som blev glad for
opringning og nu har fået 1.stik.

Samt en bipolar dame med angst, der var gået i selvisolation siden marts, og meget gerne ville have
3. Stik leveret hjemme. Som sidegevinst fik hun så set sin læge for første gang i 4 år.
Jeg spørger på en pæn måde så man nemt kan sige nej tak ikke interesseret, det var der to der
gjorde, og så siger jeg bare "fint det noterer jeg, så jeg ikke kommer til at spørge dig om det samme
igen. "
Jeg holder mig til voksne over 20."

Lidt fif til nem brug af lister
1) Lad listen forblive åben når du udvælger en patient, så er det let at gøre den aktiv igen og vælge
næste patient. Funktionen markeret i billedet nedenfor under 1).
2) Man kan også eksportere listen til et regnark og her manipulere den med kommentarer og
sorteringer efter behov. Se punkt 2 i billedet nedenfor.
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