Information om influenzavacciner
Sundhedsstyrelsen har pr. brev den 9. og 16. oktober udsendt en henstilling om,
at årets influenzavacciner målrettes de grupper, hvor Sundhedsstyrelsen har anbefalet vaccination, og som dermed at omfattet af det gratis tilbud om influenzavaccination jf. BEK. nr. 1429 af 30. september 20201. Henstillingen skyldes,
at der i år opleves et ekstraordinær stor efterspørgsel på at blive influenzavaccineret, og det et derfor nødvendigt at alle indkøbte vacciner anvendes til vaccination af de anbefalede målgrupper.
9. november 2020

Sundhedsmyndighederne modtager lige nu mange henvendelser og spørgsmål,
både fra private firmaer, offentlige institutioner, apoteker og læger, og vi ønsker med dette brev, at give yderligere information om årets indkøb af influenzavacciner, fordelingen af vacciner til aktørerne, antallet af anvendte vacciner,
den aktuelle mulighed for bestilling af influenzavacciner og tilbagelevering af
vacciner, der ikke forventes at kunne anvendes til de anbefalede grupper.
Indkøb af vacciner til året program
Statens Serum Institut (SSI) har til influenzasæsonen 2020/21 indkøbt 1,6 millioner doser influenzavaccine. Dette er en væsentlig øgning i forhold til tidligere
år. Til sammenligning er der tidligere år indkøbt omkring 1 million doser influenzavaccine.
Med det indkøbte antal influenzavacciner er det estimeret, at 75 % af personer
omfattet af anbefalingen om vaccination (personer i særlig risiko for alvorlige
sygdomsforløb og sundheds- og plejepersonale) vil kunne vaccineres. Det svarer til den vaccinationstilslutning, som WHO og Sundhedsstyrelsen har som
målsætning. Disse grupper tilbydes vaccinen gratis. Endvidere er der indkøbt
omkring 150.000 doser til vaccination af personer uden for de anbefalede grupper, som selv betaler for vaccinationen. Dette antal er fastsat ud fra det efterspørgselsniveauet, der kendes fra tidligere år.
Det er forsøgt at indkøbe flere vacciner end de 1,6 mio. doser, men grundet ekstraordinær stor global efterspørgsel har dette ikke været muligt. SSI følger fortsat udbudssituationen løbende og undersøger med jævne mellemrum muligheden for at indkøbe flere vacciner.
Fordeling af vacciner
Statens Serum Institut har på nuværende tidspunkt udleveret omkring 1,5 millioner doser influenzavacciner. Af de udleverede vacciner er ca. 58 % distribueret til praktiserende læger, 24 % til apoteker, 16 % til private vaccinationsklinikker og 2 % til øvrige kunder (primært offentlige aftagere – fx regioner, speciallæger/andre læger o.lign.). Således er almen praksis langt den største aftager
af vaccinerne.
Nuværende vaccinationsdækning
Den 30. oktober 2020 er der i afrundede tal registreret 1,1 millioner influenzavaccinationer i Det Danske Vaccinationsregister. Der kan være forsinkelse i re-
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gistreringerne, men opgørelsen tyder på, at der fortsat er en vis mængde vacciner, der endnu ikke er anvendt. Sundhedsmyndigheder har desværre ikke data
der kan give præcis viden om hvor disse vacciner er.
Fordelingen af vacciner givet til personer i risikogrupperne kan først endeligt
opgøres senere, da det kræver sammenkørering mellem vaccinationsstatus og
sygesikringsdata. Det kan dog på nuværende tidspunkt oplyses, at ca. 670.000
doser (inkl. 3-valent høj-dosis-vaccinerne) er givet til personer over 65 år. Det
svarer til at:




mindst 70 % af vaccinerne er anvendt til personer, som er omfattet af
det gratis vaccinationstilbud
67 % af personer over 65 år er blevet vaccineret
mindst 48 % af personer omfattet af bekendtgørelsen er allerede vaccineret

Samlet set kan det derfor forventes, at der i 2020/21-sæsonen opnås en væsentlig højere vaccinationsdækning i målgruppen for det gratis vaccinationstilbud
end tidligere år, hvor tilslutningen har været ca. 50 %. Vi glæder os over den
rekordhøje tilslutning så tidligt i sæsonen.
Fra sundhedsmyndighedernes side vurderer vi, at kombinationen af den høje
vaccinationsdækning med de mange tiltag i forhold til at forebygge smittespredning generelt (håndhygiejne, afstand, hosteetikette og begrænsning af social omgang) vil mindske smittespredningen af influenza i indeværende sæson,
ligesom vi i foråret så et kraftigt fald i influenzatilfælde i forbindelse med at generelle hygiejne tiltag blev introduceret.
Bestilling af influenzavacciner
Statens Serum Institut har tilbageholdt et mindre lager at influenzavacciner på
ca. 100.000 doser 4-valente influenzavacciner. Statens Serum Institut har igen
åbnet op for bestilling af influenzavacciner den 4. november 2020.
For at sikre en geografisk jævn fordeling af vaccinerne, vil der blive sat et loft
for bestillingerne, således at hver af Statens Serums Institut godt 3000 eksisterende kunder maksimalt kan bestille 30 doser. Det er meget væsentligt at også
disse vacciner anvendes til personer inden for den anbefalede målgruppe.
Der henstilles til ikke at bryde loftet, da det kan betyde, at der ikke vil være
vacciner nok til alle kunder. Statens Serums Institut forbeholder sig i den forbindelse retten til, at reducere i bestillingerne.
Såfremt alle doser ikke bliver bestilt i løbet af den første uge, kan der åbnes for
genbestilling.
Bestilling sker via Statens Serum Instituts hjemmeside: https://bestil.ssi.dk/
Koordinering for at flest i målgruppen bliver vaccineret
Vi henstiller fortsat på det kraftigste til, at der ikke vaccineres personer uden for
grupperne omfattet af bekendtgørelsen. Det forventes ikke, at der i denne sæson
vil være vacciner tilovers, som kan anvendes til vaccination uden for de anbefalede grupper. Der skal således ikke reserveres vacciner til dette formål.
Side 2

Vi opfordrer endvidere alle, der tilbyder vaccination mod influenza, til at undersøge muligheden for at vaccinere personer omfattet af bekendtgørelsen, så
flest muligt i denne gruppe vaccineres og så spild af vacciner i videst muligt
omfang undgås. Har man vacciner tilovers, opfordrer vi til, at man koordinerer
med andre i nærheden, der tilbyder vaccination, både private firmaer, læger og
apoteker. Oplysninger om hvilke apoteker der vaccinerer mod influenza kan
findes her: https://www.apoteket.dk/sygdom/infektioner/influenzavaccination.
Det bemærkes i den sammenhæng, at en lang række apoteker udfører influenzavacciner via ordninger med private vaccinationsvirksomheder. Når apotekerne
modtager vacciner til sådanne ordninger, så ejer apotekerne ikke selv vaccinerne, og kan derfor ikke sælge vaccinerne til praktiserende læger eller til patienter med en recept. Kun hvis apotekerne derudover har købt vacciner til salg
per recept eller til praktiserende læger, har de vacciner til salg til læger og patienter.
Mulighed for returnering af vacciner
Kunder hos Statens Serum Institut der har mindst 250 antal doser 4-valent influenzavaccine tilovers, og vurderer ikke at kunne få dem anvendt til personer
omfattet af bekendtgørelsen[1], opfordres til at kontakte Statens Serums Institut
(ordre@ssi.dk) for nærmere aftale om muligheden for returnering.
For at Statens Serums Institut kan tage vacciner retur kræves en erklæring om,
at disse har været opbevaret på køl siden modtagelse, samt elektroniske temperaturdata fra køleskabsovervågning. Vacciner som Statens Serums Institut vurderer kan tages retur, vil blive afhentet af Statens Serums Instituts køletransport.
Vi opfordrer til snarlig dialog med Statens Serums Institut om mulig returnering af overskydende vacciner, så disse kan komme personer til gode, som er
omfattet af anbefaling om influenzavaccination.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for jeres forståelse for den særlige
situation, som vi i år står i, hvor efterspørgslen på influenzavacciner er langt
højere ende nogensinde før, og takke for samarbejdet om at sikre, at flest muligt
i de anbefalede grupper kan blive vaccineret.

Med venlig hilsen
Bolette Søborg
Kons. Enhedschef,
Enhed for beredskab og smitsomme sygdomme
Sundhedsstyrelsen
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