
December 2020

Information fra Sundhedsstyrelsen om  
kommende tilbud om vaccination mod COVID-19

Sundhedsstyrelsen sender dette brev til alle i Danmark over 18 år for at informere om vaccination 
mod COVID-19. Brevet indeholder generel information om vaccination mod COVID-19 og kan 
give dig svar på nogle spørgsmål om vaccinationsprogrammet og information om, hvor du kan 
holde dig opdateret.

COVID-19 kan ramme alle. Sygdommen kan være alvorlig for nogle, og vaccination kan være 
med til at forebygge sygdom. Vaccination bliver et vigtigt nyt element i indsatsen for at kontrol-
lere COVID-19 epidemien. 

Vaccination mod COVID-19 vil være både gratis og frivillig.

Hvem skal vaccineres?  
Målet er, at alle i Danmark, som vaccinerne er godkendt til, bliver tilbudt vaccination. Vi forventer 
ikke, at vaccinerne vil være godkendte til f.eks. gravide, ammende og børn, hvorfor de grupper 
ikke vil blive tilbudt vaccination.

I første omgang får vi ikke nok vacciner til alle. Derfor vil vaccination i starten blive prioriteret til 
de grupper, der har størst risiko for et alvorligt forløb bl.a. de aller ældste borgere, beboere på 
plejehjem og ældre personer med risikofaktorer. Personale i sundhedsvæsenet og ældreplejen, 
som er i øget risiko for smitte og varetager kritiske funktioner, vil også blive prioriteret først.  
I takt med at vi får leveret flere vacciner i løbet af 2021, vil flere og flere grupper blive tilbudt 
vaccination mod COVID-19. 

Kort fortalt: 

•  Vaccination mod COVID-19 starter lige om lidt, og blandt de første, der tilbydes  
vaccination, er de aller ældste borgere og sundheds- og plejepersonale.

•  Vi får ikke vacciner nok til alle i første omgang, og derfor vil der gå noget tid, før 
vaccinationen bliver tilbudt til alle. Du hører fra os, via Digital Post på borger.dk og 
e-boks.dk, når det bliver din tur. Hvis du er digitalt fritaget, vil du få brev med posten, 

•  Regionerne opretter vaccinationscentre rundt omkring i landet, hvor de fleste  
borgere vil kunne blive vaccineret. Nogle vil få tilbuddet mere lokalt på f.eks. pleje-
hjem eller på deres arbejdsplads, hvis man er sundheds- eller plejepersonale.



Hvordan får man besked om tilbud om vaccination?
Beboere på plejecentre og personale i sundhedsvæsenet og ældreplejen vil modtage informa-
tion om tilbuddet fra deres institution eller arbejdsplads. Hvis du er i helt særlig risiko, f.eks. ældre 
med alvorlig sygdom, så kan det være, at du bliver kontaktet af din egen læge eller sygehus.

Grupper af ældre, der løbende inviteres efter fødselsdato, vil modtage besked i Digital Post på 
borger.dk og e-boks.dk. Hvis du er digitalt fritaget, vil du få brev med posten. 

Når du får tilbudt vaccination mod COVID-19, vil du samtidig få information om, hvornår du kan 
blive vaccineret, og hvis du selv skal bestille tid til vaccinationen, vil du få at vide, hvordan det 
foregår.

Hvor skal man vaccineres? 
Regionerne opretter vaccinationscentre rundt omkring i landet, hvor de fleste borgere vil kunne 
blive vaccineret. Nogle vil få tilbuddet mere lokalt på f.eks. plejehjem. Meget personale i f.eks. 
sundhedsvæsenet og ældreplejen vil blive tilbudt vaccination på deres arbejdsplads. Det kan 
f.eks. være på sygehus eller plejehjem eller på et af de regionale vaccinationscentre. Arbejds-
giveren vil give besked om, hvordan det vil foregå. Sundhedspersonale m.v., som arbejder uden 
for sygehus, vil blive tilbudt vaccination på et vaccinationscenter.

Hvordan virker vaccinen? 
De første vacciner, vi modtager, er baseret på den såkaldte mRNA-teknologi. Vaccinerne får 
kroppens celler til at stimulere immunforsvaret, så det kan genkende og beskytte sig mod virus, 
hvis den senere møder det. Efter vaccination kan langt de fleste forvente at være godt beskyttet 
mod at blive syg af COVID-19. Vi ved endnu ikke, om alle får fuld beskyttelse, og vi har heller 
ikke endnu fået dokumentation for, hvor længe beskyttelsen holder, men vi vil løbende få mere 
viden. Vi bruger kun godkendte vacciner. Det er en forudsætning for godkendelse, at både 
effekt og sikkerhed er dokumenteret i store videnskabelige studier, og at fordelene overstiger 
mulige ulemper, f.eks. mulige bivirkninger.

På sigt vil der komme flere forskellige godkendte vacciner mod COVID-19, og der kan derfor 
være forskel på, hvilken vaccine forskellige personer tilbydes. Det kan du læse mere om på 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside, www.sst.dk/covid-vaccination 

Få mere information 
Du kan læse mere og altid finde den nyeste information om vaccination mod COVID-19 på  
www.sst.dk/covid-vaccination 

Information in English available at: www.sst.dk/covid-vaccination-eng

Husk fortsat Sundhedsstyrelsens gode råd 
Selvom vi nu snart kan begynde at vaccinere mod COVID-19, vil det tage tid, før tilstrækkeligt 
mange er blevet vaccineret. Derfor vil det være vigtigt i flere måneder endnu, at du følger de 
generelle gode råd til at forebygge smitte med ny coronavirus i samfundet:

Vask hænder/ 
brug håndsprit 

Hold afstand Bliv hjemme, 
hvis du er syg 

Vær opmærksom 
på rengøring

Host og nys  
i ærmet 

Begræns fysisk 
kontakt 

Venlig hilsen, 

 
Søren Brostrøm 
Direktør, Sundhedsstyrelsen




