
 

Godkendt af voksen- plejeudvalget den 5. januar 2021 1 
 

Kvalitetsstandard: Kørsel til vaccinationssted for Covid 19     

Målgruppe 

 

Borgere der ikke er i stand til at benytte andre kørselsordninger 

og ikke har pårørende i husstand eller øvrigt netværk, der kan 

sikre denne transport. 

Borgere, der har brug for liggende transport er ikke en del af 

målgruppen, da de transporteres af Regionen. 

 

Borgere skal som hovedregel selv sørge for kørsel 

 

Der kan søges om kørsel, hvis borgeren: 

- Under særlige omstændigheder ikke selv kan sørge for 

transport til vaccination for covid 19 

 

Kriterier og omfang 

 

Mulighed for kørsel afhænger af borgerens behov og fysiske og psykiske 

funktionsevne, og om andre muligheder er afprøvet 

Det betyder i praksis at der skal afsøges om: 

- Borger selv er i stand til at kører i egen bil eller andet 
transportmiddel 

- Pårørende eller andre i netværket kan være behjælpelig 
med transport 

- Der kan benyttes flextaxa 
- Der kan benyttes offentlig transport 
- Der kan benyttes handicapkørsel 

Som hovedregel ydes der ikke kørsel: 
- Hvis der er en bil i husstanden – og borger kan transporteres 

i denne bil 
- Hvis borger er bevilget støtte til køb af bil jf. servicelovens 

§ 114 
- Der ydes ikke transport til ledsager 

 
Indsatsen kan omfatte transport til og fra 1. og 2. vaccination mod 
Covid-19 i form af: 

- Bustransport (minibus) 
- Solokørsel ( i særligt vurderede situationer) 

Hjælp til befordring er støtte til den enkelte transport og kan ikke 
udbetales som kontant tilskud 

Formål 

 

Formålet med bevilling er at  

- Alle borgere der ønsker det har mulighed for at modtage 
vaccination for Covid 19  
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Afgørelse 

 

Ansøgning om kørsel behandles i visitation og hjælpemidler. 

Ved afgørelsen gives tilsagn til begge vaccinationer 

Ved bevilling:  gives mundtlig tilsagn 

Ved afslag: laves skriftlig afslag  

Levering 

 

I den udstrækning det er muligt, vil transport af de mest udsatte 

grupper blive leveret fra Norddjurs Kommune. 

Kvalitetskrav 

 

Ansøgning om kørsel til vaccination for covid 19 behandles inden for 2 

hverdage  

Klage og ankemuligheder 

 

Der er ingen klagemulighed på Lov om Socialservice §117 

Lovgrundlag  

 

Lov om Social Service §117 

Kontaktinformationer 

 

Sundheds- og omsorgsområdet 

Visitation og Hjælpemidler 

Sangstrupvej 32, Voldby, 8500 Grenaa 

Tlf.: 89 59 21 10 på hverdage mellem kl. 8.00-15.00 

Mail: sundhed@norddjurs.dk 

Er åben for henvendelse alle hverdage mellem kl. 8.00 – 14.00  

Vigtig information 

 

 

 

 

 


