
 

 

 

       
 

 

UDRULNING AF VACCINATION MOD COVID-19 
 
Når de første vacciner mod COVID-19 er godkendte og leveret til Danmark, kan vi 
begynde at tilbyde vaccinationer. Vaccinationer vil være frivillige og gratis, og udgangs-
punkter er, at vacciner kun blive tilbudt til de befolkningsgrupper, de er godkendte til. 
Udrulningen af vaccinationer vil forløbe i faser, hvor grupper i størst risiko prioriteres 
først.  
 
PRIORITERING AF MÅLGRUPPER 
De tre hovedmålsætninger med vaccination er beskrevet i figur 1, med eksempler på 
mulige målgrupper. De tre mål kan overlappe, f.eks. vil vaccination af sundhedsperso-
nale kunne opfylde alle tre målsætninger.  
 
Den endelige fastlæggelse af målgrupper vil først kunne ske når vi ved, hvilke vacciner 
vi får først, og vi kender lægemiddelmyndighedernes godkendelsesgrundlag. Forhold 
ved epidemien, f.eks. hvor smitten i samfundet er størst, kan også blive vægtet ved 
valg af målgrupper.  
 
Figur 1 Formål med indsatsen og eksempler på målgrupper (der kan forekomme 
ændringer til figuren)  
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UDRULNING AF VACCINATIONSINDSATS 
Indsatsen deles op i faser med to trin i hver:  
 

 I fase 1, som består af trin 1a og 1b, opstartes vaccinationsindsatsen, men der forven-

tes at være et begrænset antal vacciner til rådighed. Hvis der er nok vacciner, kan fase 

1a og 1b udrulles samtidig. Fase 1 er beskrevet detaljeret i det offentliggjorte materiale. 

 
 I fase 2, som består af trin 2a og 2b, vil der være en større forsyning af vacciner. Fase 

2 beskrives ikke i detaljer på nuværende tidspunkt.   

 
Figur 2 Faser af vaccinationsindsats (der kan forekomme ændringer til figuren) 
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VISITATION OG INDKALDELSE AF MÅLGRUPPER 
Det skal såvidt muligt sikres, at det er personer i de valgte målgrupper, der først tilby-
des vaccination, og dette er især vigtigt i første fase, hvor der vil være et begrænset 
antal vacciner til rådighed.  
 
Sundhedsstyrelsen vil sikre løbende information om vacciner og valgte målgrupper 
gennem borgerrettede kampagner. Personer i målgruppen vil derudover, såvidt muligt, 
modtage tilbud og information om vaccination fx via e-boks eller information på deres 
arbejdsplads, plejebolig m.v. Borgere, der skal vaccineres i de regionale COVID-vac-
cinationscentre, skal selv booke tid. Det forventes med de første vacciner, vi modtager, 
at man skal vaccineres to gange med nogle ugers mellemrum for at vaccinen har ef-
fekt.  
 
 
Figur 3 Visitation, indkaldelse og vaccination (der kan forekomme ændringer til 
figuren) 
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TIDSPLAN FOR VACCINATIONSINDSATSEN 
Det forventes at vaccinationsindsatsen påbegyndes i starten af 2021, måske lidt før. 
Det er imidlertid usikkert, om alle de vacciner, som EU har indgået aftaler med 
producenterne om at indkøbe, vil blive godkendt. Det forventes, at der i løbet af 2021 
gradvist vil være flere vacciner til rådighed, og tilbuddet derfor gradvist kan udvides til 
flere befolkningsgrupper i løbet af 2021. 


