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Til fag- og brancheorganisationer samt relevante arbejdsgivere på sundheds-, ældre- og socialområdet

Krydsvaccinerede får tilbud om et 3. stik
Formålet med dette brev er at orientere arbejdsgivere om, at frontpersonalet som i foråret blev
vaccineret med vaccinen fra AstraZeneca og derefter en mRNA-vaccine nu får tilbudt et
tredje stik med en mRNA-vaccine.
Tilbuddet er tiltænkt dem, der har behov for at rejse til lande, som ikke anerkender krydsvaccination. Sundhedsfagligt er der ikke på nuværende tidspunkt grundlag for anbefaling om et
3. stik til gruppen, da krydsvaccinerede personer er særdeles godt beskyttet mod COVID-19.

De krydsvaccinerede personer vil ikke modtage en personlig invitation i e-Boks eller et fysisk
brev om tilbuddet om 3. stik. Derfor opfordres arbejdsgivere til at orientere de relevante medarbejder om vaccinationstilbuddet.
Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har endnu ikke har godkendt, at personer, som er
vaccineret med vaccinen fra AstraZeneca og med et stik mRNA vaccine, bliver tilbudt et 3.
stik. EMA har heller ikke godkendt, at personer modtager vaccination med flere forskellige
COVID-19 vacciner.
Gruppen kan fra onsdag d. 6. oktober bestille tid til vaccination mod COVID-19 på www.vacciner.dk eller møde op i et vaccinationscenter uden tidsbestilling.
Baggrund for tilbuddet
 I Danmark betragter vi en krydsvaccination som et færdiggjort vaccinationsforløb. Det
gælder dog ikke i alle lande, og derfor kan denne gruppe af borgere opleve, at de er
forhindret i at rejse ind i nogle lande. Derfor bliver de nu tilbudt et 3. stik, således at
man som krydsvaccineret også får to doser af en mRNA-vaccine.
 Hvis man ikke har behov for at rejse lige nu, anbefales det, at man venter med det 3.
stik, da man på nuværende tidspunkt er rigtig godt beskyttet mod COVID-19

Materiale til brug for information om tilbuddet
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række materialer til de krydsvaccinerede:


Pjece: Pjecen til krydsvaccinerede udleveres på vaccinationsstederne forud for vaccination. Den kan også findes på www.vacciner.dk, sådan at de krydsvaccinerede kan






orientere sig i denne, inden de bestiller tid. Denne pjece må gerne udleveres på arbejdspladsen til de krydsvaccinerede.
Faglig dokumentation: Fagligt notat med dokumentation og de faglige overvejelser
bag anbefalingen (link).
Borgerrettet kommunikation på hjemmeside: Vi har
udarbejdet en underside på Sundhedsstyrelsens hjemmeside målrettet de krydsvaccinerede
http://www.sst.dk/krydsvaccineret. Her er der også en
”Spørgsmål & Svar”-side, som adresserer de mest forventelige spørgsmål.
QR-kode: Scanning af QR-koden giver hurtig adgang
til ovenstående materiale.

Tidsplan
 Tilbuddet om vaccination af krydsvaccinerede bliver offentliggjort tirsdag den 5. oktober med henblik på vaccination fra onsdag den 6. oktober
 Links til Sundhedsstyrelsens materialer om vaccination af krydsvaccinerede vil først
være tilgængelig i forbindelse med offentliggørelse af anbefalingen tirsdag den 5. oktober.
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