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Visitation til vaccination af personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele
af socialsektoren (målgruppe 4)
Gældende per 1. juli 2021
[Opdateret 1. juli med note om, at visitationen er afsluttet]

Sundhedsstyrelsen justerede d. 17. marts 2021 vaccinationsplanen således, at målgruppe 4, 5 og 6
kunne afrundes. Der blev samtidig udmeldt skærpede kriterier for visitation til målgruppe 4 gældende fra 19. marts1. Som følge af, at anvendelsen af vaccinen Vaxzevria® (tidligere kaldet COVID-19 Vaccine AstraZeneca) har været pauseret, har der i de seneste uger ikke været vaccineret
personale i målgruppe 4.
Dette notat beskriver håndteringen af det fremadrettede vaccinationsforløb for dem, der er visiteret til vaccination med Vaxzevria®, hvoraf nogen har modtaget 1. stik, og hvordan personale
fremadrettet kan visiteres til vaccination i gruppe 4.
Formålet med prioritering af fremskyndet vaccination af personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion, i
den danske COVID-19 vaccinationsindsats har været at sikre, at sundheds-, ældre- og socialsektoren har en tilstrækkelig robusthed i forhold til at kunne håndtere de kritiske opgaver under en
epidemi, at undgå at personale smitter personer i særlig øget risiko og at beskytte personale, der
arbejder med patienter eller borgere, der kan være eller er smittet med COVID-192.
Per 21. april var over 100.000 personer i målgruppe 4 færdigvaccineret og omkring 150.000 personer førstegangsvaccineret med Vaxzevria®, og en stor andel af personale i sygehus- pleje- og
socialsektoren var vaccineret enten fuldt eller delvist. Der vil for hovedparten af de vaccinerede
være tale om såkaldt frontpersonale, der har tæt patient- eller borgerkontakt.
Der er god epidemikontrol i Danmark. Der er påbegyndt en gradvis genåbning, hvilket kan give
øget smitte, men der er på nuværende tidspunkt ikke noget, der tyder på, at vi er på vej ind i en
tredje bølge, og der er således ikke umiddelbart risiko for overbelastning af sundheds- social eller
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Justering af målgrupper i vaccinationsindsatsen mod COVID-19. Sundhedsstyrelsen. www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Justering-af-maalgrupper-i-vaccinationsindsatsen-mod-COVID-19
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I Sundhedsstyrelsens prioriteringsrækkefølge for vaccination mod COVID-19, jf. Sundhedsstyrelsens Retningslinje for håndtering af vaccination mod COVID-19 (www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Retningslinjer-for-haandtering-af-vaccination-mod-COVID-19), er målgruppe 4
defineret som personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk
funktion. Målgruppen er yderligere præciseret i notat Afgrænsning og visitation af målgruppe 4 for personale uden for kommunalt og regionalt regi, herunder praksisområder og øvrig sektor (www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Notat---Afgraensning_og_visitation_maalgruppe_4_personale) samt senest i notat Justering af målgrupper i vaccinationsindsatsen mod COVID-19 (www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Justering-af-maalgrupper-i-vaccinationsindsatsen-mod-COVID-19) .
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ældresektor, hverken sygehusvæsen, kommunal-, praksis- eller i privatsektor. Samtidig er mange
ældre og personer i øget risiko nu vaccineret, hvilket dels giver mindre risiko for et alvorligt forløb for den vaccinerede, hvis de skulle blive udsat for smitte, og dels bidrager til en mindre grad
af belastning af sundhedsvæsenet samt ældre -og socialsektor.
I forbindelse med den justerede vaccinationsplan blev det udmeldt, at efter den 19. marts 2021
ville visitation til fremskyndet vaccination i målgruppe 4 kun kunne ske undtagelsesvist og efter
særlig, fastlagte kriterier.
Imidlertid var der allerede på daværende tidspunkt visiteret over 100.000 til vaccination i målgruppe 4, hvoraf mange også er blevet inviteret med brev i e-boks. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at mange af disse ikke opfylder de kriterier for vaccination, som blev implementeret den
19. marts. Det er samtidig styrelsens vurdering, at der med den nuværende epidemikontrol, og
med den store andel af personale, der er vaccineret, ikke er risiko for en overbelastning af sundhedsvæsenet eller ældre -og socialsektor. Derudover er det vurderingen, at der på nuværende tidspunkt bør prioriteres vaccination af personer i henhold til alder således, at de ældre aldersgrupper
kan blive vaccineret hurtigst muligt, da de er i større risiko for alvorligt forløb ved COVID-19. De
100.000 personer skal derfor som udgangspunkt visiteres i henhold til alder eller revisiteres til
fremskyndet vaccination i målgruppe 4 i henhold til de nuværende kriterier.
Der var omkring 150.000 personer der blev førstegangsvaccineret med Vaxzevria®. Det er vurderingen, at de har opnået en god grad af beskyttelse. Der er god evidens for, at den ene dosis dækker godt og i minimum 12 uger. Derudover har forløbelige data fra England og Skotland vist en
god beskyttelse mod indlæggelseskrævende COVID-19 på omkring 80 pct. og 60-70 pct. beskyttelse overfor symptomatisk COVID-19 efter første dosis3. Med beslutningen om ikke at anvende
Vaxzevria® i den danske COVID-19 vaccinationsindsats vil de, der har modtaget 1. dosis med
Vaxzevria® i stedet blive tilbudt færdigvaccination med en mRNA-vaccine, hvor de tilbydes én
dosis. Det tilstræbes, at mRNA vaccinen skal gives omkring 12 uger efter første dosis med Vaxzevria®. Når personerne har modtaget én dosis med en mRNA-vaccine vil de efter 2 uger kunne betragtes som færdigvaccinerede4. De pågældende personer vil modtage invitation i e-boks, alternativt per post brev, når de har mulighed for at bestille tid til anden dosis. Invitationerne vil blive
udsendt løbende, så det passer med, at der kan bestilles tid ca. 12 uger efter første dosis med
Vaxzevria®.
Samlet set vurderer Sundhedsstyrelsen, at der er god epidemikontrol og ikke stor risiko for belastning af sundheds, -ældre og socialsektoren som følge af COVID-19. Samtidig er en stor andel af
personale vaccineret, således at der er en vis robusthed i sektorerne. Vaccinationsudrulningen er
på nuværende tidspunkt langt fremme og udrulningen af vaccination til gruppe 10 D (personer
Bernal et al., “Early effectiveness of COVID-19 vaccination with BNT162b2 mRNA vaccine and ChAdOx1 adenovirus vector vaccine on
symptomatic disease, hospitalisations and mortality in older adults in England”
Simpson et al.: ” Effectiveness of first dose of COVID-19 vaccines against hospital admissions in Scotland: national prospective cohort study
of 5.4 million people”
4
For yderligere vedr. færdigvaccination af personer, der er førstegangsvaccineret med Vaxzevria®, se Sundhedsstyrelsen notat Vaccinationstilbud til personer, der har påbegyndt, men ikke færdiggjort, vaccinationsforløb med Vaxzevria®. www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Vaccinationstilbud-til-personer-der-har-paabegyndt-vaccinationsforloeb-med-Vaxzevria
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med alder 16-49 år) er igangsat. Personale, der ikke i henhold til kriterierne kan tilbydes fremskyndet vaccination som en del af gruppe 4, vil derfor snart blive indkaldt i henhold til deres alder.
Der er fortsat mulighed for, at en mindre gruppe af personale i sundheds-, social- og ældresektoren kan få tilbudt en fremskyndet vaccination. Fremadrettet visitation til fremskyndet vaccination
i målgruppe 4 giver mulighed for, at fx nyansat personale eller personale, der vender tilbage fra
orlov, sygemelding mv. eller af andre grunde ikke er tilbudt vaccination har mulighed for at blive
tilbudt vaccination, såfremt det vurderes, at personen i sin arbejdsfunktion efterlever de gældende
visitationskriterier. Dette gælder for både regionalt, kommunalt og privatansat personale.
I det følgende beskrives hvem, der kan blive visiteret til fremskyndet vaccination som en del af
målgruppe 4, samt hvordan visitationen overordnet skal foregå.

Præcisering af skærpede kriterier for visitation til vaccination i målgruppe 4
Personale, der kan henvises til fremskyndet vaccination i gruppe 4 skal opfylde nedenstående kriterier. Arbejdsgiver skal foretage en konkret vurdering af den enkelte medarbejders funktion i forhold til at vurdere, om den enkelte medarbejder opfylder nedenstående kriterier og derfor ikke kan
afvente vaccination i henhold til sin alder. Hvornår den enkelte kan forventes at modtage tilbud
om vaccination i henhold til alder fremgår af Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender.

Boks 1.Visitationskriterier for målgruppe 4
Kriterier for henvisning af personer i gruppe 4 skærpes med følgende tillæg til nedenstående kriterier:
 Personale skal være mellem 25 og 39 år, dvs. fødselsårgang 1982- 1996 (svarende til målgrupperne
10D3 (Personer på 25-29 år + 35-39 år (fødselsårgang 1982-1986 og 1992-1996)) og 10D4 (Personer på 30-34 år (fødselsårgang 1987-1991)), da personer i øvrige aldersgrupper allerede er inviteret
i henhold til alder eller forventes at blive det inden for få uger.
 Der skal foreligge en konkret vurdering fra arbejdsgiver om, at den pågældende ansatte i sundhedsældre- eller socialsektoren opfylder nedenstående kriterier
Personalet skal opfylde mindst én af nedenstående kriterier:
 Personale, der i deres arbejdsfunktioner ikke kan undgå tæt fysisk kontakt med uvisiterede 5 patienter/borgere med forskellige former for nyopståede symptomer, hvor det ikke altid er muligt på
forhånd at afgøre om symptomerne kan skyldes COVID samt personale med tæt fysisk kontakt til
personer med mistænkt eller konstateret COVID-19.
 Personale, der i deres arbejdsfunktion udfører procedurer med særlig smitterisiko, fx aerosolgenererende procedurer i luftvejene6 på personer, hvor det kan være vanskeligt at foretage en tilstrækkelig visitation ift. symptomer på COVID-19, fx personer med nedsat kognitiv funktionsevne.

Ved ”Uvisiterede” skal forstås patienter og borgere med tegn på nyopstået akut sygdom, og som inden kontakten ikke har været udspurgt
ift. symptomer på COVID-19 eller hvor eventuelt mistanke om COVID-19 ikke er afkræftet.
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For definition på aerosolgenereende procederer med betydning for smitte ift. ny coronavirus se Statens Serum Institut notat Infektionshygiejniske forholdsregler ved udførelse af aerosolgenererende procedurer i luftveje på patienter med mistænkt eller bekræftet covid-19.
https://covid19.ssi.dk/hygiejne/sundhedspersonale

3





Personale, med pleje, -omsorgs- og behandlingsopgaver, der ikke kan undgå tæt fysisk kontakt
med personer i særligt øget risiko7, og hvor der samtidig er en formodning eller viden om, en lav
andel færdigvaccinerede blandt de personer, der er i særlig øget risiko eller der gennem en længere periode har været en høj grad af smitteudbredelse lokalt (incidens over 200 nye tilfælde per
100.000 borgere per uge).
Personale, som varetager en specialiseret og kritisk funktion, og som ikke kan afløses af kolleger
ved sygefravær, fx højt specialiseret kirurgi, der kun udføres af meget få personer i landet. [Nb.
Meget få personale kan falde inden for dette kriterie]

Tidsfrist for henvisning og visitation
Visitationen er afsluttet per uge 27/2021 idet at alle aldersgrupper er inviteret i henhold til alder eller forventes at blive det inden for få uger, jf. vaccinationskalender.
Eksempler på personale, der er omfattet af de opdaterede visitationskriterier og kan henvises til
fremskyndet vaccination i målgruppe 4
 Tæt patientkontakt med uvisiterede patienter
Personale med tæt patientkontakt, fx læge, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent,
bioanalytiker, ambulanceredder mv., der modtager patienter, der ikke er visiterede, fx på
akutmodtagelse samt i akutberedskabet.


Behandler patienter med COVID-19
Personale med tæt patientkontakt, fx læge, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent,
bioanalytiker, fysioterapeuter, tandlæger mv. der plejer og behandler patienter med COVID-19, fx på
medicinsk afdeling, intensiv afdeling samt regional tandlægevagt og tand-mund-kæbekirurgiske
afdelinger, der behandler COVID-19 patienter med akutte tandproblemer.



Tæt kontakt med uvisiterede patienter med symptomer, der kan ligne COVID-19
Personale med tæt kontakt med uvisiterede patienter, der kan have symptomer, der er forenelige
med symptomer på COVID-19, fx læger og eventuelt behandlende sygeplejerske i almen praksis
eller anden speciallæge praksis. Dette gælder ikke klinikpersonale uden behandlingsopgaver, fx
sekretærer.



Udfører procedure med særlig smitterisiko, hvor sufficient visitation er vanskeligt
Personale, der i deres arbejdsfunktion udfører procedurer med særlig smitterisiko, fx
aerosolgenererende procedurer på personer, hvor det kan være vanskeligt at foretage en sufficient
visitation ift. symptomer på COVID-19, fx personale i omsorgs- og specialtandplejen,
socialtandplejen, visse speciallæger, handicaphjælpere, fx BPA-hjælpere, der udfører trachealsug, på
borgere, der har svært ved at give udtryk for eventuelle symptomer på COVID-19 grundet fx nedsat
kognitiv funktion.



Behandling med tæt kontakt til uvisiterede borgere med akut sygdom
Personale, der har behandlings-og plejeopgaver med tæt kontakt til uvisiterede borgere med akutte
symptomer på sygdom, fx i kommunale akutfunktioner, samt tilsvarende private tilbud.



Varetager en kritisk og specialiseret funktion
En kirurg, der udfører behandling, der kun udføres af få personer i landet, fx højt specialiseret
børnehjertekirurgi.

7

Personer i særlig øget risiko er 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. Personer i særlig øget risiko defineres i Retningslinje for håndtering af vaccination mod
COVID-19 (https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Retningslinjer-for-haandtering-af-vaccination-mod-COVID-19), Afslutning af visitation
til målgruppe 5 og målgruppe 6 (https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Afslutning-af-visitation-til-maalgruppe-5-og-maalgruppe-6) samt
notat Vaccination på socialområde (https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/NOTAT-Vaccination-paa-socialomraadet).

4

Eksempler på personale, der er ikke er omfattet af kriterier for fremskyndet vaccination og derfor
tilbydes vaccination i henhold til alder
 Personale i praksissektor, der ikke har tæt kontakt med uvisiterede patienter med tegn på
nyopstået akut sygdom
Personale i praksissektor, der ikke har tæt kontakt med uvisiterede patienter/borgere med tegn på nyopstået
akut sygdom, samt med personer med mistænkt eller konstateret COVID-19, fx fodterapeuter, dental
laboranter, personale i tandlægepraksis, samt kommunal børne- og ungdomstandpleje, audiologer,
kiropraktorer, apotekere, bandagister, jordemødre, sundhedsplejersker, ergoterapeuter, osteopater,
optometrister, fysioterapeuter, klinisk diætister, psykologer mv.
 Personale på sociale botilbud, socialpsykiatri mv
Personale på sociale botilbud, socialpsykiatri mv.
 Personale på teststeder
Personale, der arbejder på teststeder, som podere på både kommunale, regionale og private teststeder.
 Personale der vaccinerer
Personale, der er ansat til at vaccinere på vaccinationscentre og udkørende vaccinationsenheder mv.
 Personale til socialt udsatte
Personale på tilbud til socialt udsatte mv, fx herberg, krisecentre, forsorgshjem, væresteder og
misbrugsområdet, da personalet i udgangspunktet ikke har behandlings- og plejelignende opgaver, der kræver
tæt fysisk kontakt med uvisiterede borgere med nyopstået sygdom, borgere med mistænkt eller konstateret
COVID-19, samt borgere i særlig øget risiko.
 Personale uden tæt borger/patientkontakt
Personale uden tæt borger/patientkontakt, fx rengøringspersonale, pedeller, portører, piloter, buschauffører,
chauffører, medarbejdere i flextrafik mv, teknisk personale, præster, administrativt personale,
forskningspersonale uden patient/borgerkontakt, sekretærer, personale, der har samtaleterapi eller
konsultationer, hvor det er muligt at holde afstand.
 Varetager ikke en kritisk og specialiseret funktion i relation til kritisk aktivitet i sundhedsvæsenet
Personale, der varetager en væsentlig funktion, men som ikke udfører behandling, der kun udføres af få personer i landet (fx højt specialiseret børnehjertekirurgi), og som derfor ikke er kritisk for aktiviteten i sundhedsvæsenet og borgerens sygdom.
 Teknisk personale
Teknisk personale som serviceingeniører og applikationsspecialister mv., der installerer og vedligeholder sygehusudstyr, fx respiratorer, monitorer og CT-scannere.
Eksempler på personale, der som udgangspunkt ikke er omfattet af kriterierne, men hvor der kan forekomme undtagelser
 Personale på plejecentre mv.
Plejepersonale og andre sundhedspersoner med arbejdsopgaver, der kræver tæt fysisk kontakt, på fx plejecenter, midlertidige pladser, inklusiv private plejecentre, fx via fritvalgsordning mv. med ældre beboere i
særlig øget risiko, er i udgangspunktet ikke omfattet. Personalet kan være omfattet, såfremt der formodes
at være en lav andel færdigvaccinerede blandt borger/beboere (under 80 pct.), eller hvor der gennem en
periode har været høj grad af smitteudbredelse lokalt.
 Personale i hjemmeplejen
Personale i hjemmeplejen er i udgangspunktet ikke omfattet. Personalet kan være omfattet, hvis de indgår i en del af den kommunale akutfunktion o.l.
 Personale i hjemmesygeplejen
Personale i hjemmesygeplejen er i udgangspunktet ikke omfattet. Personalet kan være omfattet, hvis de
indgår som en del af den kommunale akutfunktion eller har behandlingsopgaver med tæt kontakt til
svært syge borgere, der er i særlig øget risiko, og hvor en stor andel formodes ikke at være vaccinerede.

5

 Personale, er arbejder med børn
Personale, der arbejder med børn. Arbejdet med børn anses ikke som en risikofaktor, da børn sjældent
bliver meget syge og smitter mindre end voksne. Personale, der arbejder med behandlings- og plejelignende opgaver til terminalt syge børn o.l, kan inkluderes.

Eksempellisterne er ikke udtømmende.

Visitation til fremskyndet vaccination i målgruppe 4
Visitation i henhold til de nuværende kriterier skal ske ved henvisnings fra arbejdsgiver8. Arbejdsgiver skal indsende sin henvisningsliste til en regional visitationsfunktion, som herefter skal sikre,
at det indmeldte personale reelt opfylder kriterierne9. Erfaring med visitation gennem regional visitationsfunktion har vist, at proceduren giver bedre mulighed for ensartethed på tværs af landet.
Henvisnings- og visitationsprocedure beskrives i notatet Procedure for fremskyndet invitation for
personer til vaccination i sundheds-, social- og ældresektoren10. Arbejdsgiver skal sikre, at det
personale, der henvises, lever op til de gældende kriterier. Sundhedsstyrelsen vil i samarbejde med
Statens Serum Institut foretage stikprøvekontrol af, hvorvidt de indmeldte personer overholder de
gældende kriterier.
Personale, der tidligere var visiteret til vaccination med Vaxzevria®, men ikke nåede at modtage
deres første vaccination, vil skulle revisiteres til fremskyndet vaccination i målgruppe 4, hvis det
fortsat skønnes relevant iht. indeværende kriterier. Det betyder, at alle har modtaget en annullering af deres tidligere invitation og således som udgangspunkt derefter står til at blive inviteret efter alderskriteriet, medmindre deres arbejdsgiver genhenviser til fremskyndet vaccination i målgruppe 4. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at de fleste i denne gruppe vil skulle tilbydes vaccination i henhold til alder, og at det kun vil være meget få personaler, der lever op til de skærpede kriterier.
Regionen vurderer henvisningerne og videresender visitationer til vaccination til Statens Serum
Institut. Rent praktisk vil den fremtidige visitation af personale i alle relevante sektorer, der lever
op til de nuværende kriterier, således skulle gå gennem regionerne. Visitation til målgruppe 4 skal
kun ske, hvis det giver mulighed for fremskyndet vaccination i forhold til visitation efter alderskriteriet, da det ellers ikke vil være hensigtsmæssigt at skulle gennem den regionale visitationsfunktion.

8

Herunder én selv, hvis man er sin egen arbejdsgiver, som ofte kan være tilfældet i praksissektoren.

9

Lovhjemmel til dette findes i Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i forbindelse med tilbud om vaccination mod COVID-19.
BEK nr. 651 af 13/04/2021. www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/651
10

Procedure for fremskyndet invitation for personer til vaccination i sundheds-, social- og ældresektoren. www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Visitation-til-vaccination-af-personale-i-sundheds-aeldre-og-udvalgte-dele-af-socialsektoren
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