Til:
Region Hovedstaden
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Region Sjælland
Region Syddanmark
Danske Regioner

Meddelelse om prioritering af målgrupper og vaccinefordeling i vaccinationsindsatsen mod COVID-19 per 22. december 2020
Sundhedsstyrelsen meddeler hermed regionen om prioritering af målgrupper
og fordeling af vaccine i første udrulning af vaccinationsindsatsen mod COVID-19. Det vedrører leverancen af 174 pakker á 975 doser vaccine (i alt
169.650 doser, BNT162b2) fra BioNTech-Pfizer. Denne leverance forventes
modtaget i Danmark som flere delleverancer fra uge 52 2020 til uge 3 2021.
Der kan forventes 47.775 doser ugentligt i de første otte uger. Fra uge 3 forventes desuden en anden vaccine fra Moderna at være godkendt og kunne
modtages i Danmark.
Ansvarsfordelingen og organiseringen af vaccinationsindsatsen fremgår af
Sundhedsstyrelsens Organisering af vaccinationsindsatsen mod COVID-19
og principper for prioritering af målgrupper, visitation mv. af Retningslinje
for håndtering af vaccination mod COVID-19.
Grønland og Færøerne tilbydes en andel pro rata efter befolkningstal (henholdsvis tre og to pakker med i alt 4.875 doser), og dermed er der 164.775
doser, som fordeles mellem regionerne.
Inden den beregnede fordeling skal der for en sikkerheds skyld tages højde
for et spild på cirka 10 pct. (formentlig overestimeret), fordi der erfaringsmæssigt fra andre vaccinationsprogrammer forekommer dette.
Det betyder, at der vil være cirka 148.200 doser (152 pakker), som kan tilbydes personer, der hver skal have to doser med 21-28 dages mellemrum for
at opnå maksimal effekt. Tilslutningen antages for nuværende at være 80
pct. til første dosis og heraf 90 pct. til anden dosis. Dermed skønnes der at
kunne tilbydes vaccination til i alt 97.500 personer.
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Estimater i overblik
Leverance minus andel til Grønland og Færøerne
Antaget spild 10 pct.
Mængde til fordeling (afrundet i hele pakker)
Personer, der kan tilbydes vaccination
Modtagere af 1. dosis (80 pct.)
Modtagere af 2. dosis (90 pct.)

164.775 doser
16.478 doser
148.200 doser
97.500 personer
78.000 personer
70.200 personer

Indhentede erfaringer med tilslutningen bør inddrages i takt med, at der tilbydes vaccination op til det estimerede antal personer, så der ikke tilbydes
vaccination med første dosis til personer, der senere viser sig ikke at være
anden dosis til.
Den tilgængelige vaccine fordeles til prioriterede målgrupper ud fra en vurdering af risiko og under hensyntagen til logistiske forhold:
Målgruppe
Borgere i udvalgte plejeboliger
mv. i kommuner med højest incidens
Udvalgte borgere > 65 år i særligt øget risiko for alvorligt forløb med COVID-19 samt udvalgte pårørende*
Udvalgt frontpersonale på sygehuse** og plejecentre i kommuner med højest incidens

Skønnet antal personer (DK)
30.000 personer (ud af målgruppe
på cirka 46.000)
30.000 personer (ud af målgruppe
på groft skønnet 200.000)

35.000 personer (ud af cirka
71.000)

* Personer med meget svære sygdomme og tilstande, fx hjerte-, lunge- eller leversygdom,
svært nyresvigt, udbredt kræftsygdom, svære degenerative og neuromuskulære sygdomme
mv. samt pårørende, der er uundværlig omsorgsperson og varetager fx trachealsugning o.
lign.
** Herunder personale på akut-, isolations- og intensivafdelinger samt udvalgt praksispersonale

Dermed vil de prioriterede målgrupper i første udrulning udgøre i alt 95.000
personer, og der ventes allokeret i alt 148.200 doser. Hvis der er overskydende vaccine, kan regionerne fortsætte vaccinationsindsatsen inden for de
angivne målgrupper. Desuden kan der i tilrettelæggelsen tages hensyn til, at
en anden vaccine kan forventes fra medio januar, hvorfor det kan være hensigtsmæssigt at færdiggøre vaccinationerne fx i landets plejeboliger, så der
ikke skal introduceres en ny vaccinen til de involverede i yderste led af distributionskæden.
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Vaccinen fordeles til regionerne pro rata efter befolkningstal:
Region

Region Hovedstaden
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Region Sjælland
Region Syddanmark

Vaccinemængde
(pakker á 975 doser)
49
34
16
22
31

Antal personer, der kan
skønnes at kunne tilbydes 1. dosis
31.160
22.113
10.052
14.072
20.103

Den første delleverance til Danmark ventes at udgøre 10 pakker (i alt 9.750
doser) ud af den samlede leverance på 174 pakker, der er omfattet af nærværende udmelding. Disse 10 pakker fordeles og anvendes i de fem regioner
med tilbud om første vaccination til borgere på 1-2 plejecentre og personale
samme sted samt frontpersonale på sygehuses COVID-19-isolationsafdelinger og intensive afdelinger. Disse er en delmængde af førnævnte målgrupper.
De 10 pakker fordeles efter befolkningstal med:
 Region Hovedstaden: 3 pakker
 Region Midtjylland: 2 pakker
 Region Nordjylland: 1 pakke
 Region Sjælland: 2 pakker
 Region Syddanmark: 2 pakker
De først vaccinerede personer tilbydes anden dosis fra en efterfølgende sending
til regionen.
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