Taastrup d. 22. april 2021

Sundhedsmyndighederne har ændret vaccineplanen
LOS udsender på vegne af Sundhedsstyrelsen nyt om vaccineplanen for gruppe 4.
Sundhedsmyndighederne har besluttet at vaccineplanen fremover alene prioriteres ud fra alder.
Denne ændrede prioritering begrundes med at AstraZeneca-vaccinerne er blevet sløjfet samt det
faldende smittetryk i Danmark.
Den ændrede prioritering betyder, at personale på sociale tilbud (gruppe 4) ikke længere
fremrykkes i vaccinationskøen, men vil blive indkaldt til vaccine ifølge alder – ligesom det gælder
for den øvrige befolkning.

Skærpede regler for vaccination i målgruppe 4
Der kan stadig visiteres til fremskyndet vaccination, hvis der er ét af Sundhedsstyrelsens følgende
kriterier, der er er opfyldt:
Eksempler på personale, der lever op til sundhedsstyrelsens kriterier
•

Personale, der i deres arbejdsfunktioner ikke kan undgå tæt fysisk kontakt med
patienter/borgere med forskellige former for nyopståede symptomer, hvor det ikke altid er
muligt på forhånd at afgøre om symptomerne kan skyldes COVID samt personale med tæt
fysisk kontakt til personer med mistænkt eller konstateret COVID-19.

•

Personale med tæt patientkontakt, fx læge, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent,
bioanalytiker, ambulanceredder eller andre, der modtager patienter, der ikke er visiterede,
fx på akutmodtagelse
samt i akutberedskabet.

•

Plejepersonale og andre sundhedspersoner med arbejdsopgaver, der kræver tæt fysisk
kontakt på fx plejecenter, midlertidige pladser og sociale botilbud med beboere i særlig
øget risiko, hvor der formodes at være en lav andel færdigvaccinerede blandt
borgere/beboere (under 80 procent), eller hvor der gennem en periode har været høj grad
af smitteudbredelse lokalt.

Eksempler på personale, der ikke lever op til sundhedsstyrelsens kriterier
• Personale på plejecenter, midlertidige pladser mv. samt sociale botilbud med beboere i
særlig øget risiko, hvor der er en formodning om en høj dækningsgrad til vaccination blandt
borgere/beboere (over 80 procent).
•

Personale på sociale botilbud mv, hvor borgerne ikke betragtes som værende i særlig øget
risiko.
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•

Personale uden tæt borger/patientkontakt, fx rengøringspersonale, teknisk personale,
administrativt personale, forskningspersonale uden patient/borgerkontakt, sekretærer,
personale, der har samtaleterapi eller konsultationer, hvor det er muligt at holde afstand.

Andre vigtige pointer
•
•

Alle der er blevet førstegangsvaccineret, vil få tilbud om andengangsvaccine inden for 12
uger
Ændringerne er udelukkende relevante for at personale UNDER 60 år som IKKE har fået
tilbudt vaccine endnu. Alle personer på 60 år og opefter forventes at blive indkaldt til
vaccinen inden for en uge.

Hvad gør jeg herfra?
I kan allerede nu overveje, om I har personale på jeres tilbud, der lever op til de skærpede
vaccinekrav. Der skal visiteres via et nyt skema. Bemærk venligst, at der i den forbindelse er
tidsfrister for visitering:
•
•

Personer fra 50-50 skal henvises senest 30. april
Personer under 50 år skal henvises senest 21. maj

Hvor kan jeg finde det nye skema til visitering og hvor skal jeg sende skemaet hen?
Nye skemaer til vaccinehenvisning, samt information om hvem I skal sende dem til, vil I få
nærmere besked om i den nærmeste fremtid, af enten regionerne eller sundhedsstyrelsen.

Har du spørgsmål til Sundhedsstyrelsens kriterier og vaccineplan?
LOS er desværre ikke længere mellemled i vaccinationsprocessen. Har du spørgsmål skal du derfor
kontakte Sundhedsstyrelsen på sst@sst.dk eller 72 22 74 00.

Du kan læse mere i Sundhedsstyrelsens notat

