Vigtig information til landets
kommuner om årets influenza
vaccination

Influenzasæsonen står for døren, og fra 1. oktober kan personer, der er fyldt 65 år, gravide i 2. og 3. trimester
samt borgere med kroniske sygdomme og andre i særlig risiko, blive vaccineret gratis mod influenza. Som
noget nyt tilbydes alle børn i alderen 2-6 år også vaccination mod influenza.

Vaccinationen er særligt vigtig i år
I år står vi i en særlig situation, hvor COVID-19 stadig cirkulerer i samfundet, og hvor det derfor er ekstra
vigtigt at forebygge al den sygdom vi kan, blandt andet gennem influenzavaccination. Både for at undgå at
belaste sundhedsvæsenet og for at beskytte personer, der er i øget risiko. Influenza udgør nemlig en særlig
risiko for mange af de samme mennesker, der også risikerer et alvorligt sygdomsforløb, hvis de bliver syge
med COVID-19.
I kan finde mere information om vaccinationen og få et fuldt overblik over, hvem der er omfattet af
vaccinationstilbuddet på: sst.dk/influenza

Sådan kan I hjælpe med at udbrede kendskabet til vaccinationstilbuddet
Sundhedsstyrelsen lancerer fra uge 38 en oplysningskampagne, som skal udbrede kendskabet til vaccinationstilbuddet. Vi har udviklet en række materialer til borgerne, som gør opmærksom på vaccinations
tilbuddet, som I har mulighed for at distribuere til relevante kommunale institutioner, centre og bruge,
der hvor borgerne færdes i hverdagen..
På hjemmesiden sst.dk/influenza kan I finde foldere og plakater, som kan downloades og udskrives. I kan
desuden også finde en grafik, som I kan dele på relevante kanaler, fx intranet, sociale medier, nyhedsbreve
m.v. Der er udarbejdet særligt materiale til forældre til børn på 2-6 år.
Tak for hjælpen.
Med venlig hilsen

Bolette Søborg
Enhedschef, Beredskab og Smitsomme Sygdomme
Sundhedsstyrelsen

Fakta om det gratis tilbud om influenzavaccination
Følgende grupper er omfattet af tilbuddet om gratis influenzavaccination:
•

Alle personer, der er fyldt 65 år

•

Personer, der lever med kroniske sygdomme som:
– K ronisk lungesygdom
– H
 jerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
– D
 iabetes 1 eller 2
– M
 edfødt eller erhvervet immundefekt
– P
 åvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
– K
 ronisk lever- og nyresvigt
– A
 ndre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører,
at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko

•

Gravide i 2. og 3. trimester

•

Børn på 2-6 år

•

Svært overvægtige med BMI > 35

•

Førtidspensionister

•

Personer i samme husstand som personer med medfødt eller erhvervet immundefekt

•

 ersonale i sundheds- og plejesektoren, der har opgaver med pleje, omsorg og
P
behandling af borgere, der er i særlig risiko for alvorligt forløb med influenza

•

 ørn og voksne med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering
B
medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko

Du kan læse mere om målgrupperne og vaccinen på: sst.dk/influenza

