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Henstilling om målrettet brug af influenzavacciner
Årets tilbud om gratis influenzavaccination er netop trådt i kraft pr. 1. oktober 2020.
Sundhedsstyrelsen ønsker med dette brev, at opfordre alle aktører, der vaccinerer
mod influenza, til indtil videre at målrette influenzavaccination til personer, omfattet
af det gratis tilbud om influenzavaccination.
Sundhedsstyrelsen anbefaler influenzavaccination til en række personer. Det gælder
bl.a. personer over 65 år og personer med kroniske sygdomme, som er i øget risiko
for et alvorligt sygdomsforløb, hvis de bliver syge med influenza, samt sundheds- og
plejepersonale, der har opgaver med pleje, omsorg og behandling af borgere i særlig
risiko1 . På grund af COVID-19, er det i år ekstra vigtigt, at personer, der er omfattet
af anbefalingen om influenzavaccination bliver vaccineret. Det skyldes, at mange af
disse, er de samme, som er i særlig risiko for et alvorligt sygdomsforløb, hvis de
bliver syge med COVID-19. Bliver disse personer syge med begge sygdomme, kan
sygdomsforløbet forværres betragteligt.
Statens Serum institut har i år indkøbt betydeligt flere influenzavacciner end tidligere
år til brug for målgrupperne for det gratis vaccinationstilbud. Der er desuden indkøbt
vacciner til personer uden for målgrupperne for det gratis vaccinationsprogram, som
aktørerne har forudbestilte til dette formål. Hos SSI opleves der lige nu ekstraordinær
stor efterspørgsel på influenzavacciner både fra offentlige og private aktører. Det er
glædeligt, at mange ønsker at blive vaccineret, så alvorlige sygdomstilfælde kan undgås. Efterspørgslen er dog aktuelt så stor, at Sundhedsstyrelsen må henstille til, at
vacciner, indkøbt til brug for vaccination af målgrupperne for det gratis vaccinationsprogram, indtil videre kun anvendes til disse, jf. bekendtgørelsen1 . Anvendes der
vacciner til personer, der ikke er omfattet af målgrupperne for det gratis vaccinationsprogram, eller hvor rekvirenten ikke har forudbestilt ekstra vacciner til personer
udenfor programmet før årets indkøb, kan der opstå en situation, hvor der ikke er
vacciner nok til at vaccinere personer i særlig risiko.
Statens Serum Institut har oplyst, at de på nuværende tidspunkt desværre ikke har
mulighed for at indkøbe flere vacciner til årets influenzasæson, men følger løbende
mulighederne for at indkøbe flere vacciner.
Med venlig hilsen
Marlene Øhrberg Krag
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Sundhedsstyrelsen

1 Bekendtgørelse nr. 1429 af 30. september 2020 om gratis influenzavaccination til visse persongrupper

(https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1429) og vejledning nr. 9666 af 29. september 2020 (https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9666).
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