Dato 31-03-2021
Sagsnr. 05-0600-301

NOTAT: Vaccination af socialområdet – beskrivelse af prioriterede grupper, visitation mv.
Dette notat udfolder Sundhedsstyrelsens udmeldinger omkring prioritering af målgrupper særligt inden
for socialområdet, herunder både borgere og personale.
Det faglige grundlag for den prioriterede rækkefølge for udrulning af vaccinationsindsatsen fremgår af
Sundhedsstyrelsens Retningslinje for håndtering af vaccination mod COVID-191. Sundhedsstyrelsen
udkom den 17. marts 2021 med en justeret plan for udrulningen.
Den justerede prioriterede rækkefølge er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Personer som bor i plejebolig mv.
Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp
Personer med alder ≥ 85 år
Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte,
eller som varetager en kritisk funktion
Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt
forløb ved COVID-19
Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb eller pårørende
som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson
Personer med alder 80-84 år
Personer med alder 75-79 år
Personer med alder 65-74 år
A/ Personer på 60-64 år (fødselsårgang 1957-1961)
B/ Personer på 55-59 år (fødselsårgang 1962-1966)
C/ Personer på 50-54 år (fødselsårgang 1967-1971)
D1/ Personer på 16-19 år + 45-49 år (fødselsårgang 1972-1976 og 2002-2005)
D2/ Personer på 20-24 år + 40-44 år (fødselsårgang 1977-1981 og 1997-2001)
D3/ Personer på 25-29 år + 35-39 år (fødselsårgang 1982-1986 og 1992-1996)
D4/ Personer på 30-34 år (fødselsårgang 1987-1991)

Det gælder generelt, at personer tilbydes vaccination jf. førstkommende prioriterede målgruppe, dette
gælder også borgere og personale, der er relateret til tilbud på socialområdet.
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Retningslinje for håndtering af vaccination mod COVID-19. Sundhedsstyrelsen.www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Retningslinjer-for-haandtering-af-vaccination-mod-COVID-19

På nuværende tidspunkt er en stor andel af personer i målgruppe 4, 5 og 6 enten visiteret, inviteret eller vaccineret. I lyset af, at der snart åbnes op for de øvrige aldersbestemte målgrupper, finder Sundhedsstyrelsen, at fremadrettet visitation til målgruppe 4, 5 og 6 kan afrundes samtidigt med, at allerede
visiterede i grupperne vaccineres.
Nedenfor redegøres for, hvordan udvalgte dele af socialsektoren tilbydes vaccination, som ikke allerede er blevet tilbudt det i medfør af tidligere grupper.

Gruppe 4: Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig
risiko for smitte eller som varetager en kritisk funktion
Målgruppe
Visitation til målgruppe 4 med henblik på fremskyndet vaccination vil fremover alene kunne ske undtagelsesvis for fx nyansatte, personale der vender tilbage fra barsel/sygemelding mv. og personale, der
på grund af tidligere udfordringer med visitationsprocedurer endnu ikke er visiteret, fx handicaphjælpere ansat i BPA-ordninger.
Samtidigt vil det for målgruppe 4 gælde det skærpet kriterium, at det konkret skal vurderes af arbejdsgiver, at vaccination ikke kan afvente de 1-3 måneder, hvorefter personen ellers vil blive tilbudt vaccination efter rent alderskriterium. Endelig skal den pågældende opfylde flere af følgende kriterier2:
-

-

Medarbejdere, som i deres arbejdsfunktioner ikke kan undgå tæt fysisk kontakt med personer
med mistænkt eller konstateret COVID-19 eller ikke kan undgå tæt fysisk kontakt med uvisiterede patienter eller borgere
Medarbejdere, som i deres arbejdsfunktioner ikke kan undgå tæt fysisk kontakt med personer i
særligt øget risiko
Medarbejdere, der varetager en specialiseret og kritisk funktion, og som ikke kan erstattes af
kolleger, fx højt specialiseret kirurgi, der kun udføres af få personer i landet

Visitation
Personale, der lever op til de skærpede kriterier visiteres af ledelsen på arbejdspladsen. Sundhedsstyrelsen melder ud, når det er muligt at visitere personale. Arbejdsgiverorganisationen varetager visitationen af ledsageordninger og BPA-medhjælpere
Personaler, der ikke er omfattet af målgruppe 4
Personale, der ikke lever op til flere af kriterierne angivet ovenfor, kan ikke tilbydes fremskudt vaccination i målgruppe 4. Et nødvendigt kriterie er tæt og direkte fysisk borgerkontakt. Personale uden tæt
fysisk borgerkontakt eller som har mulighed for at holde afstand i varetagelsen af hovedparten af deres
opgaver prioriteres ikke i denne gruppe.

Gruppe 5: Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19
Målgruppe og kriterier
En række sygdomme og tilstande kan medføre øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19, som
beskrevet i Sundhedsstyrelsens notat Personer med øget risiko ved COVID-19 – fagligt grundlag3. Ud
af gruppen af personer med øget risiko for et alvorligt forløb, vil en andel være i særlig øget risiko.
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Notat Justering af målgrupper i vaccinationsindsatsen mod COVID-19. Sundhedsstyrelsen.
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Der er tale om en mindre gruppe af personer med høj sværhedsgrad af én eller flere af de sygdomme
eller tilstande, der medfører øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, og personerne
vil oftest have påvirket funktionsevne, tage megen forskellig medicin, og/eller have aktuel sygehuskontakt.
Desuden gælder fra 19. marts, at yderligere følgende kriterier skal være opfyldt4:



Personen skal være under 65 år (fordi personer på 65 år og derover alligevel snart inviteres til
vaccination på baggrund af deres alder)
Der skal foreligge konkret lægefaglig vurdering af, at personens prognose vil forringes væsentligt, hvis vaccination afventer de 1-3 måneder, indtil personen ellers ville blive tilbudt
vaccination efter rent alderskriterium

Eksempler på tilstande, der vil være omfattet af de nye skærpede kriterier:
-

-

Nylig knoglemarvs- eller stamcelletransplantation, organtransplantation, kunstig hjertepumpe
m.v., eller som er på venteliste hertil.
Meget svært immunsupprimerede, herunder betydelig igangværende immunhæmmende behandling, visse ondartede hæmatologiske lidelser som fx akutte leukæmier, m.v.
Betydeligt svækket modstandskraft i forhold til udvikling af respiratory distress syndrome
(RDS), herunder fx cystisk fibrose, betydelig respirationsinsufficiens, KOL med lungefunktion på FEV1 < 50 m.v.
Moderat til svær symptomatisk hjertesvigt, med svært begrænset funktionsevne og/eller svært
reduceret pumpefunktion.
Svær overvægt med BMI > 35.

Vaccination i gruppe 5 kan også være relevant hos enkelte helt særligt sårbare og udsatte personer under 65 år, fx en hjemløs person med multiresistent lungetuberkulose, eller en person med intravenøst
misbrug og hjerteklapbetændelse m.v.
Visitation
De ganske få patienter i gruppe 5, som ikke følges på en sygehusafdeling, kan henvises af egen læge
eller en praktiserende speciallæge. For at sikre ensartethed, og at de pågældende patienter rent faktisk
opfylder kriterierne for gruppe 5, vurderes henvisningerne af læger i regionerne, før borgerne eventuelt visiteres til vaccination. jf. notat om Afslutning af visitation til målgruppe 5 og målgruppe 65.
Nedenfor beskrives, hvornår borgere tilknyttet sociale tilbud kan være omfattet af målgruppe 5.
Borgere på længerevarende botilbud
Målgruppe
Nogle personer, der opfylder ovenstående skærpede kriterier til gruppe 5, vil være tilknyttet botilbud
og kan derigennem identificeres og vaccineres sikkert og effektivt. Det drejer sig om botilbud efter
serviceloven § 1086, som er længerevarende botilbud til mennesker med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne med omfattende behov for hjælp til såvel daglige funktioner samt

4

Notat om vaccination af personer i særligt øget risiko for alvorligt forløb med COVID-19. Sundhedsstyrelsen.
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pleje, omsorg eller behandling - samt boliger til samme målgruppe efter almenboligloven § 1057 kombineret med servicelovens § 85-støtte.
Personer, der opfylder de skærpede kriterier for gruppe 5, vaccineres enkeltvis. Hvis et flertal af personer på et botilbud opfylder kriterierne, kan alle på stedet vaccineres samlet af logistiske årsager. Borgere der efter en konkret vurdering opfylder de skærpede kriterier for målgruppe 5, men som ikke er
omfattet af ovenstående paragraffer, kan tilbydes vaccination i forbindelse med vaccination på ovenstående botilbud.
Visitation
Visitation af borgere på længevarende botilbud sker i et samarbejde mellem kommuner og regioner,
hvor der etableres udkørende vaccinationsenheder.
Borgere omfattet af BPA-ordninger
Målgruppe
Borgere, som er omfattet af BPA-ordninger (servicelovens § 95 – 96), er inkluderet i gruppe 5.
Visitation
Visitationen vil foregå via personens praktiserende læge eller læge på sygehus, mens vaccination kan
ske i eget hjem vaccination eller i nærliggende vaccinationscentre.
Udsatte borgere i særligt øget risiko
Målgruppe
Sundhedsstyrelsen vurderer, at personer med social og økonomisk udsathed, fx personer uden fast bopæl, er udsatte i forhold til COVID-19. En andel af disse vil være i særligt øget risiko for et alvorligt
sygdomsforløb ved COVID-19, idet de samtidig har en række sygdomme og tilstande, som gør, de vil
være i særligt øget risiko, jf. kriterierne for målgruppe 5.
Visitation
Visse borgere vil have dårlig kontakt til sundhedsvæsenet, det gælder fx borgere uden fast bopæl. Her
bør der fra fx sociale myndigheder og tilbud med kontakt til målgruppen være opmærksomhed på, at
de pågældende borgere henvises til deres egen læge, der kan vurdere og eventuelt visitere til vaccination. Personale i kommunen, typisk læger eller sygeplejersker tilknyttet til kommunens misbrugs- eller
hjemløsearbejde mv., vil kunne foretage den indledende vurdering. Kommunen bør med borgerens
samtykke bistå samarbejdet og koordinationen med den praktiserende læge.
Derudover kan være situationer, hvor hovedparten eller en større gruppe af borgere på et botilbud opfylder kriterierne i gruppe 5. Her vil alle borgere på botilbuddet kunne tilbydes vaccination af hensyn
til logistiske forhold, jf. ovenfor. I denne sammenhæng anbefales, at der laves aftaler mellem regionerne og kommunerne i forhold til planlægning af udkørende vaccinationsenheder.

Gruppe 6: Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb
eller pårørende som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson
Målgruppe
Pårørende, der er involveret i helt særlige plejeopgaver, som medfører særlig øget risiko for smitte; fx
trachealsugning e. lign., eller hvor den pårørende er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson, fx forældre til børn med svært nedsat immunforsvar.
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Almenboliglovens § 105 og Servicelovens § 85. Længerevarende botilbud efter almenboliglovens § 105, hvor
der samtidig bevilges socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85. Tilbuddet retter sig mod borgere, der
har en varigt nedsat funktionsevne og permanent behov for omfattende hjælp. Omfatter ikke almene ældreboliger

4

Visitation
Visiteres af risikopersonens behandlingsansvarlige læge eller den pårørendes praktiserede læge ud fra
en konkret lægelig vurdering på basis af Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Efter den 19. marts 2021 vil der desuden gælde, at såfremt vaccination ikke kan afvente de 1-3 måneder, hvor personen ellers vil blive tilbudt vaccination efter rent alderskriterium, kan vedkommende
fortsat tilbydes vaccination, jf. ovenstående kriterier.

Gruppe 7–10: Vaccination på socialområdet efter alderskriterium
Målgruppe
Sundhedsstyrelsen vurderer, at der fortsat er en række borgere på socialområdet, som har brug for et
særligt opsøgende vaccinationstilbud, idet der kan være barrierer for socialt udsattes adgang til e-boks
og fremmøde på de regionale vaccinationscentre mv.
Tilbuddet om vaccination mod COVID-19 skal gøres tilgængeligt for gruppen af socialt udsatte personer, herunder beboere på botilbud, personer uden fast bopæl, mennesker med et stofmisbrug, udokumenterede migranter, mennesker i prostitution mv.
Prioriteringen af botilbud og socialt udsatte mv. tager udgangspunkt i et alderskriterium. Det vil sige,
at alderssammensætning på tilbuddet bliver udslagsgivende for vaccinationsrækkefølgen. Det skyldes
som nævnt ovenfor, at høj alder er en selvstændig væsentlig risikofaktor for et alvorligt forløb ved
COVID-19. I prioriteringen tages derfor udgangspunkt i alderssammensætningen på botilbud, startende med de botilbud med højeste aldersprofil, fx udregnet ved aldersgennemsnit og tidsmæssigt så
vidt muligt svarende til den øvrige aldersmæssige målgruppeudrulning.
Visitation
Den samlede prioritering af rækkefølge sker med udgangspunkt i ovenstående alderskriterium.
På botilbudsområdet omhandler det botilbud og botilbudslignende tilbud jf. Lov om socialtilsyn.
Derudover er også inkluderet herberger, asylcentre, fængsler mv.
For at nå disse borgergrupper vil det være nødvendigt at iværksætte særlige logistiske tiltag for at sikre
adgang til vaccination, svarende til udkørende vaccinationsenheder, som vaccinerede personer på plejecentre. Organiseringen af de udkørende enheder sker i et samarbejde mellem kommuner og regioner,
jf. som beskrevet i notat Organisering af vaccinationsindsatsen mod COVID-198.
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der laves aftaler mellem regionerne og kommunerne samt øvrige relevante parter og aktører, fx Røde Kors og Kriminalforsorgen m.fl. i forhold til planlægning og organisering af udekørende vaccinationsindsats og med udgangspunkt i prioritering efter alderskriteriet, jf.
ovenfor.

Organisering af vaccinationsindsatsen mod COVID-19 – udrulning, Sundhedsstyrelsen.
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Organisering-af-vaccinationsindsatsen-mod-COVID-19-udrulning
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