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Målrettet brug af influenzavacciner 
 

Sundhedsstyrelsen orienterede d. 9. oktober om, at årets influenzavacciner 

på grund af særligt stor efterspørgsel bør prioriteres til de målgrupper, der 

er omfattet af det gratis tilbud om influenzavaccination på grund af en for-

højet risiko for et alvorligt forløb med influenza eller på grund af tæt er-

hvervsrelateret kontakt til personer i øget risiko1. Grupperne fremgår af be-

kendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper: 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1429      

Med dette brev vil vi gerne understrege denne opfordring og desuden præcisere:

  

- Private aktører, der på arbejdspladser og i egne klinikker m.v. tilbyder 

vaccination af personer uden for målgrupperne i bekendtgørelsen, bør 

indstille vaccinationsaktiviteten for at prioritere vacciner til de pågæl-

dende målgrupper. Dette gælder også for aftaler, der allerede er indgået 

med de pågældende arbejdspladser, dog fraset vaccination af sundheds- 

og plejepersonale, som det er specificeret i bekendtgørelsen.  

 

- Private aktører, der ved afbrydelse af vaccinationsaktivitet har vacciner 

til overs, kan med fordel indgå aftaler med fx kommuner eller regioner 

om at forestå vaccination af personer i målgruppen, herunder sundheds- 

og plejepersonale med borgerkontakt. Det er som udgangspunkt ikke 

tilladt at videresælge indkøbte vacciner. 

 

- Statslige, kommunale og regionale arbejdsgivere bør afbryde en eventuel 

pågående vaccinationsaktivitet af medarbejdere uden for målgrupperne i 

bekendtgørelsen. Personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgaver 

med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for 

alvorligt forløb med influenza, anbefales dog fortsat vaccineret. 

 

Statens Serum Institut har oplyst, at de på nuværende tidspunkt desværre ikke 

har mulighed for at indkøbe flere vacciner til årets influenzasæson. Vores for-

ventning på nuværende tidspunkt er derfor, at opfordringen til at prioritere vac-

cinerne vil vare resten af influenzasæsonen. Personer, der ikke er omfattet af 

målgrupperne i bekendtgørelsen, kan således ikke forvente at blive vaccineret 

mod influenza i denne sæson. Hvis situationen ændrer sig, vil Sundhedsstyrelsen 

melde dette ud skriftligt. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
 
 

 

 

Søren Brostrøm 

Direktør   

                                                   
1 Se nyhed: https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Influenzavaccination-skal-gives-til-ud-

valgte-maalgrupper og brev: https://www.sst.dk/-/media/Nyheder/2020/Brev-vedr_-maal-

retning-af-influenzavaccination-til-personer-i-oeget-risiko-

071020.ashx?la=da&hash=2ABC0AFD02AD1C3E408887765E2183A4F05F0110  
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