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Sundhedsministeriet. København, den 15. december 2021.

a. Sundhedsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at tilføre 261,6 mio. kr. i 2021 til 
følgende konti under § 16. Sundhedsministeriet til en midlerptidig udvidelse af influenzavaccinati-
onsprogrammet for sæsonen 2021/2022:
– 4,0 mio. kr. til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen
– 0,3 mio. kr. til § 16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen
– 28,2 mio. kr. til § 16.21.21. Børnevaccinationsprogrammet
– 211,9 mio. kr. til § 16.21.23. Tilskud til influenzavaccination
– 17,2 mio. kr. til § 16.35.01. Statens Serum Institut

Endvidere anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at tilføre 4,0 mio. kr. i 2021 til § 
16.35.01. Statens Serum Institut til dækning af udgifter til kassationer af overskydende vacciner 
for sæsonen 2020/2021.

Udgifterne på 265,6 mio. kr. finansieres af den på finansloven opførte reserve § 35.11.07. Reserve 
til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv. Eventuelle uforbrugte midler skal nedskrives 
på forslag til lov om tillægsbevilling for 2021.

b. Sundhedsstyrelsen har som led i indsatsen mod COVID-19 anbefalet, at det eksisterende tilbud om 
gratis influenzavaccination til ældre fyldt 65 år og udvalgte risikogrupper udvides til også at omfatte:
– Sundheds- og plejepersonalet med patientkontakt.
– Personer med en BMI mellem 35-40
– Børn i alderen 2-6 år.

Regeringen har besluttet at følge anbefalingerne om midlertidigt at styrke indsatsen med influenza-
vaccinationer med henblik på at nedbringe unødig belastning af sundhedsvæsnet.

En udvidelse af målgruppen, jf. ovenfor, samt en forventet tilslutning på 75 pct. i gennemsnit, vil 
medføre en samlet merudgift på 261,6 mio. kr. Udgiften fordeler sig på følgende:
– 4,0 mio. kr. til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til informationsindsatser
– 0,3 mio. kr. til § 16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen til påmindelser om vaccination
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– 28,2 mio. kr. til § 16.21.21. Børnevaccinationsprogrammet til dækning af SSIs udgifter til vacci-
neindkøb for børn i aldersgruppen 2-6 år, der er blevet givet gennem Børnevaccinationsprogram-
met.

– 211,9 mio. kr. til § 16.21.23. Tilskud til influenzavaccination til dækning af den forventede faktu-
rering fra regionerne. Faktureringen dækker alle udgifterne til influenzavaccinationerne, herunder 
vaccine og honorar til lægerne.

– 17,2 mio. kr. til § 16.35.01. Statens Serum Institut til udgifter forbundet med håndtering og lager 
for usolgte vacciner i 2021 og påmindelser om vaccination

Endvidere har Statens Serum Institut haft udgifter til kassationer af overskydende vacciner fra 
influenzasæsonen 2020/2021 på 4,0 mio. kr.

Nærværende aktstykke har til formål at tilvejebringe finansiering på i alt 265,6 mio. kr. til den 
midlertidige udvidelse af influenzavaccinationsprogrammet for 2021-2022 samt kassation af influen-
zavacciner hos Statens Serum Institut for sæsonen 2020/2021.

Udgifter til tilskud til influenzavaccination og Børnevaccinationsprogrammet
Udgifterne på § 16.21.23. Tilskud til influenzavaccination dækker over statens kompensation af 

regionerne for de vaccinationer til den udvidede målgruppe, der gennemføres som led i influenzavac-
cinationsprogrammet. Regionerne fakturerer for den fulde udgift, herunder til indkøb af vaccinerne 
fra Statens Serum Institut samt honorering af lægerne mv. Udgifterne forventes at udgøre 211,9 mio. 
kr.

Udgifterne på § 16.21.21. Børnevaccinationsprogrammet dækker over udgifter til indkøb af vacci-
ner, som udbetales til Statens Serum institut, for de børn i alderen 2-6 år, der er blevet vaccineret 
gennem Børnevaccinationsprogrammet. Udgifterne forventes at udgøre 28,2 mio. kr. Udgifterne 
omfatter ikke honorering mv., da disse skal DUT-forhandles med regionerne primo 2022.

I forhold til børnene i alderen 2-6 år bemærkes, at det blev først besluttet, at vaccinationen af 
denne aldersgruppe, skulle foregå gennem børnevaccinationsprogrammet, jf. ovenfor, da det blev 
forventet, at der kunne opnås en større tilslutningsprocent. Da der imidlertid ikke var tilstrækkelig 
høj tilslutning blev det i efteråret 2021 også muligt for børn i alderen 2-6 år at blive vaccineret på 
apoteket gennem det almindelige influenzavaccinationsprogram.

Således er udgifterne til vaccination af børn i alderen 2-6 år fordelt med 58 pct. på § 16.21.23. Til-
skud til influenzavaccination og 42 pct. § 16.21.21. Børnevaccinationsprogrammet. Fordeling er 
baseret på et skøn over fordelingen af den forventede tilslutning på 75 pct. og er behæftet med 
usikkerhed.

Udgifter til Informationsindsatser hos Sundhedsstyrelsen
Idet Sundhedsstyrelsens anbefalinger medfører en række ændringer af målgruppen, afsættes midler 

til en markant øget informationsindsats, for at sikre viden blandt målgruppen og øge deltagelsen til 
programmet, både for nuværende og nye målgrupper. Dette omfatter gennemførelse af kampagner 
samt udarbejdelse af informationsmateriale til den udvidede målgruppe. Udgifterne forventes at 
udgøre 4,0 mio. kr.

Udgifter til påmindelser hos Statens Serum Institut og Sundhedsdatastyrelsen
En udvidelse af målgruppen medfører en tilsvarende opskalering af påmindelsessystemet for at 

sikre, at personer i målgruppen vil få påmindelser og information om influenzavaccination direkte 
i e-boks. Udgiften forventes at udgøre 7,2 mio. kr. Sundhedsdatastyrelsen har udgifter i forbindelse 
med opskaleringen på 0,3 mio. kr.
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Udgifter til kassationer og håndteringsudgifter hos Statens Serum Institut
Af hensyn til risiko for mangel på influenzavacciner i sæsonen 2020/2021 blev der i influenzasæso-

nen indkøbt særligt mange influenzavacciner, svarende til en tilslutningsprocent på 75 pct. Der blev 
derudover henstillet til, at de indkøbte vacciner alene skulle anvendes til de anbefalede målgrupper, 
og at apotekerne kunne sende ubrugte vacciner tilbage Statens Serum Institut. Som følge af de ekstra 
mange doser er der i 2021 foretaget kassationer for 4,0 mio. kr. Nærværende aktstykke anmoder om 
finansiering hertil.

For at undgå en situation som i 2020 har Statens Serum Institut i 2021 indkøbt vacciner til 
Sundhedsstyrelsens anbefalede tilslutning på 95 pct. Da der pt. forventes en tilslutningsprocent på 
75 pct. har Statens Serum Institut omkostninger i 2021 forbundet med håndtering og lager som der 
ikke bliver dækket gennem salg. Disse omkostninger udgør 10,0 mio. kr. Dertil kommer mulige 
omkostninger til kassationer i 2022.

Det bemærkes, at der er bevillingsmæssig hjemmel til formålet, men at der ikke har været søgt om 
forudgående bevillingsmæssig hjemmel til at opnå finansiering af udgifterne.

Udgifterne finansieres af den opførte reserve på § 35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i 
lyset af COVID-19 mv.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling i finansåret specificeres således:
Udgift, mio. kr.

§ 16.11.11. Sundhedsstyrelsen (Driftsbev.)
10. Almindelig virksomhed

22. Andre ordinære driftsomkostninger 4,0 mio. kr.

§ 16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen (Driftsbev.)
10. Almindelig virksomhed

22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 mio. kr.

§ 16.21.21. Børnevaccinationsprogrammet (Lovbunden)
10. Børnevaccinationsprogrammet

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud 28,2 mio. kr.

§ 16.21.23. Tilskud til influenzavaccination (Lovbunden)
10. Tilskud til influenzavaccination

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner 211,9 mio. kr.

§ 16.35.01. Statens Serum Institut (Statsvirksomhed)
10. Driftsbudget

22. Andre ordinære driftsomkostninger 21,2 mio. kr.

§ 35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv.
10. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv.

49. Reserver og budgetregulering -265,6 mio. kr.

c. Sagen forelægges for Folketingets Finansudvalg nu, således at den nødvendige finansiering kan blive 
tilvejebragt i indeværende finansår.
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e. Under henvisning til ovenstående anmoder sundhedsministeren om Finansudvalgets tilslutning til, at 
der tilføres 319,2 mio. kr. i 2021 til udvidelsen af målgruppen for influenzavaccinationen for sæson 
2021/22. På forslag til lov om tillægsbevilling for 2021 opføres således følgende:

§ 16.11.11. Sundhedsstyrelsen (Driftsbev.) 4,0 mio. kr.

§ 16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen (Driftsbev.) 0,3 mio. kr.

§ 16.21.21. Børnevaccinationsprogrammet (Lovbunden) 28,2 mio. kr.

§ 16.21.23. Tilskud til influenzavaccination (Lovbunden) 211,9 mio. kr.

§ 16.35.01. Statens Serum Institut (Statsvirksomhed) 21,2 mio. kr.

§ 35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv. 265,6 mio. kr.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 15. december 2021

Magnus Heunicke

/ Cecilie Louise Svane Olesen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 16-12-2021
Finansudvalget finder det særdeles kritisabelt, at der har været afholdt udgifter uden at der har været søgt om 
forudgående bevillingsmæssig hjemmel til finansiering af udgifterne.
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