Notat

Budgetspørgsmål 8 til budget 2019 – Børnevaccinationsprogrammet i
Albertslund

Dato: 1. august 2018
Sags nr.: 00.30.04-S00-8-18
Sagsbehandler: AGGG

Spørgsmål:
Det Radikale Venstre fremsatte i efteråret et forslag om vaccinationer i
dagtilbud, som havde til formål at flytte Albertslund Kommune fra at være en af
de dårligere kommuner i relation til børnevaccinationsprogrammet til at være en
af de kommuner med højest tilslutning.
Forslaget blev ikke vedtaget.
Mødesagen kan læses her:
https://albertslund.dk/politik/dagsordener-ogreferateragendaId=251&agendaType=Referat#BSU/%C3%98U/KBForslagfraRadikaleVenstreBeskyttelseafinstitutionsb%C3%B8rnenemodlivsfarligesygdomme
Forvaltningen har i denne forbindelse udarbejdet en række punkter under
overskriften ”Hvad kan vi yderligere sætte i værk?”, som kunne indgå i en
alternativ indsats:
https://albertslund.dk/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=251&url=Bila
g/Punkt_6_Bilag_2_Notat_til_Oekonomiudvalget.pdf
Spørgsmål til forvaltningen:
Hvilke omkostninger og praktiske komplikationer vil der være tilknyttet til en
samlet løbende vaccinationsindsats, hvor følgende gøres til en del af den
løbende drift.
1. At sundhedsplejen skærper informationen og deler skriftlige materialer
ud til alle småbørnsfamilier, som de tidligere har gjort jf. forvaltningens
emner.
2. At der spørges ind til vaccination jf. børnevaccinationsprogrammet ved
indmeldelse via. pladsanvisningssystemet ved start i dagtilbuddet på
lige fod med skolesundhedsplejens tiltag ved start i skole. Herunder at
sundhedsplejen aktivt kontakter de familier hvor
børnevaccinationsprogrammet er oplyst som ikke fulgt med henblik på
at oplyse om konsekvenserne herved for barnet og andre børn, som
ikke kan følge programmet.
3. At et udsnit af medarbejderne i kommunens dagtilbud efteruddannes i
fordele og ulemper ved børnevaccinationsprogrammet, samt at
medarbejderne indgår i en samlet indsats i samspil med
sundhedsplejen i forhold til de familier hvor vaccinationen er fravalgt.
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4. Kan forvaltningen se alternative virkemidler, som kan styrke
tilslutningsgraden ønskes disse også beskrevet med komplikationer og
følgeomkostninger

Svar:
1. Den nævnte indsats er i dag en del af den løbende drift. Sundhedsplejen
deler skriftlige materialer ud til alle småbørnsfamilier.
2. Muligheden for at spørge ind til vaccination jf.
børnevaccinationsprogrammet ved indmeldelse via den digitale
pladsanvisning forefindes ikke. Det skyldes, at sådanne oplysninger
udveksles mellem forældrene og dagtilbuddet, hvor vaccineoplysningerne
kan fremgå af barnets stamkort. Dette er på lige fod med
skolesundhedsplejersken, hvor sundhedsoplysninger udveksles mellem
skolen og forældrene.
Dagtilbuddene i Albertslund Kommune benytter den elektroniske platform
Alia, hvor der er et modul for vaccinationsoplysninger. Udgifter til Alia
afholdes inden for dagtilbuddets budget, så der vil ikke være yderligere
omkostninger forbundet med at indhente og opbevare disse oplysninger.
I forhold til vaccinationer, så er det Sundhedsministeren der fastsætter
reglerne for, hvilke sygdomme der skal tilbydes vaccination imod og til
hvilke persongrupper. Sundhedsstyrelsen har som øverste sundhedsfaglige
myndighed det overordnede faglige ansvar for børnevaccinationsprogrammet og indstiller til ministeren, hvilke vacciner der bør indgå i
programmet. Vaccinationerne er gratis, og det er frivilligt, om man vil lade
sit barn vaccinere. Vaccinationerne gives typisk hos de praktiserende
læger. Lovgivningen fastlægger, at det er regionernes ansvar at tilbyde
børnevaccinationer jf.§ 1, i Bekendtgørelse nr. 245 af 23. marts 2018, om
gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v.
Den kommunale sundhedsydelse i henhold til sundhedsloven er blandt
andet forebyggende sundhedsydelser til børn og unge jf. sundhedsloven §§
120-126. Der er således ikke en direkte lovhjemmel til behandle oplysninger
om vaccinationsprogrammet i henhold til sundhedsloven. Derfor vurderes
det i henhold til artikel 9 i databeskyttelsesforordningen, at der i denne
sammenhæng kun vil være hjemmel til at behandle disse følsomme
personoplysninger med samtykke.
Når forældrene afgiver samtykke i Alia, skal de oplyses om, at de kan
trække samtykket tilbage, når de vil samt at de kan gøre det på samme
måde, som de gav samtykket f.eks. ved at fjerne det flueben de har sat i
Alia. Hvis forældrene trækker samtykket tilbage, så må kommunen ikke
behandle de persondata fremadrettet jf. art 7.
Derudover skal kommunen sikre sig, at forældrene oplyses om formålet
med, at vi indsamler og behandler oplysningerne. Det vil sige, at vi
behandler oplysningen om at barnet er i vaccinationsprogrammet og at de
giver samtykke til at både daginstitutionen og sundhedsplejen orienteres
om oplysningen.
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3. Sundhedsfaglige indsatser ligger fagligt hos den praktiserende læge og
hos den kommunale sundhedspleje.
Som ovenstående nævnt har sundhedsplejen i dag kontakt med de familier,
der ikke følger vaccinationsprogrammet.
Dagtilbuddet følger Sundhedsstyrelsens vejledning om smitsomme
sygdomme i dagtilbud.
4. En øget kommunikationsindsats eller informationskampagne, hvor man
italesætter, at Albertslund Kommune bakker op om
vaccinationsprogrammerne kan være et alternativt virkemiddel. Det kunne
fx være i form af plakater, der hænges op i daginstitutioner.
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