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Opsamling på orienteringsmødet for patientforeninger d. 17. marts 2021
Baggrund for beslutning om den ændrede vaccinationsplan
Det er besluttet at justere vaccinationsprogrammet således, at de tidligere målgrupper 10, 11
og 12 sammenlægges og fremadrettet inviteres til vaccination efter alder, startende med de
ældste først. Ændringen vil for nogles tilfælde medføre en mindre udskydelse af vaccinationen, på op til nogle uger.
Begrundelserne for denne ændring af vaccinationsprogrammet er følgende:
• Tilpasningen af vaccinationsindsatsen har ikke ændret i den overordnede strategi,
som stadig har fokus på, at personer med størst risiko for alvorligt forløb med COVID-19 vaccineres først. Høj alder er en central selvstændig risikofaktor for at blive
alvorligt syg med COVID-19 og er ofte i højere grad udslagsgivende for et alvorligt
sygdomsforløb med COVID-19 end mange kroniske sygdomme og tilstande. Derfor
har vi revideret målgrupperne sådan, at alder bliver udslagsgivende for, hvornår man
får tilbud om vaccination.
• Vaccinationsindsatsen går ind i en ny fase nu, hvor vi afslutter de målgrupper, der har
en helt særlig risiko for alvorlig sygdom med COVID-19 (målgruppe 1-3 og 5) og
derefter vaccineres alene på baggrund af alder, som er den risikofaktor, der er mest
udslagsgivende for alvorlig sygdom med COVID-19.
• Personer under 50 år bliver kun meget sjældent indlagt med COVID-19. Andelen af
indlagte blandt konstaterede tilfælde i de pågældende aldersgrupper er følgende: 1019-årige: < 1 %, 20-29-årige: 1 %, 30-39-årige: 3 %, 40-49-årige: 4 %. For 50-59årige, 60-69-årige og 70-79-årige er de tilsvarende andele hhv. 6 %, 12 % og 27 %.
• Uanset om man har en sygdom eller tilstand, der øger risikoen for alvorligt forløb
med COVID-19, er alder stadig afgørende for prognose. En yngre person med en vis
øget risiko vil generelt være bedre stillet end en ældre person uden sygdom eller tilstand, der øger risikoen. Som yngre med en øget risiko bør man derfor i højere grad
tolke den øgede risiko i relation til en på sin egen alder end en ældre person, der ikke
er syg.
• I gruppe 10 prioriterer vi også vaccination af de yngste grupper, fordi det er her, smittespredningen er størst – det er således fra aldersgrupperne 15-19 år og 20-29 år, at
flest af de smittede kommer fra samlet over hele epidemien. Dette har også hidtil været en del af den overordnede strategi for vaccinationsindsatsen.
Opdateringen af vaccinationsprogrammet kan medføre, at nogle skal vente lidt længere på at
blive inviteret til vaccination mod COIVD-19. Ændringen for nogle personer, der før var med
i gruppe 10, betyder reelt en forsinkelse i den nuværende prognose i forhold til vaccinationstidspunkt på op til nogle måneder. Særligt de yngre med en sygdom eller tilstand, der kan øge
risikoen for et alvorligt forløb med COVID-19. Denne øgede risiko skal dog tolkes i lyset af
deres unge alder (og dermed a priori lave risiko for alvorlig sygdom), jf. punkterne ovenfor.

