
 

 

 

Folketingets Færøudvalg har den 3. maj 2021 stillet følgende spørgsmål nr. 22 (Alm. 

del) til sundhedsministeren, som hermed besvares.  Spørgsmålet er stillet efter ønske 

fra Edmund Joensen (SP). 

 

Spørgsmål nr. 22:  

”Vil ministeren, som opfølgning på ministerens svar på FÆU alm. del - spm. 18, oplyse 

konkret, hvordan proceduren vil være for færinger på midlertidigt ophold i Danmark, 

hvis de skal vaccineres i Danmark?” 

 

Svar: 

Sundhedsministeriet kan oplyse, at vejledning om vaccination for personer med mid-

lertidigt ophold i Danmark fremgår af Sundhedsstyrelsens hjemmeside om vaccina-

tion mod COVID-19, jf. dette link:  

https://www.sst.dk/da/corona/Vaccination/Hvem-skal-vaccineres. 

 

På denne side kan man bl.a. læse følgende under FAQ, pkt. 14 ”Hve  har ret til gratis 
vacci atio  i Da ark” og heru der ”Midlertidigt ophold i Da ark”: 

”Hvis du opholder dig midlertidigt i Danmark, har du ret til gratis vaccination 

mod COVID-19, også selvom du ikke er sygesikret i Danmark. 

For at du kan få gratis vaccination mod COVID-19, skal dit midlertidige ophold 

opfylde to kriterier: 

1. Opholdet skal have en forventet varighed af mindst 30 dage, men 

vaccinationsforløb kan igangsættes efter 14 dages ophold. 

2. Formålet med dit ophold må ikke være at få vaccination. 

Du kan blive vaccineret samtidig med din aldersgruppe. Hvis du ønsker at blive 

vaccineret, skal du kontakte den region, som du opholder dig i, når vi går i 

gang med at vaccinere din aldersgruppe. Regionen vil booke din tid til vaccina-

tion. 

Kontakt din region på telefon: 

 Region Hovedstaden: Tlf. 38 66 00 00 

 Region Sjælland: Tlf. 70 20 42 33 

 Region Syddanmark: Tlf. 99 44 07 17, tryk 1 

 Region Midtjylland: Tlf. 70 23 24 15 

 Region Nordjylland: Tlf. 97 64 85 05 
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Side 2 

Når du skal vaccineres, skal du medbringe ID eller anden legitimation med 

navn og fødselsdato, så personalet kan se, at du er i en aldersgruppe, som vi er 

i gang med at vaccinere. 

Din vaccination bliver registreret på WHO’s internationale rejsevaccinations-
kort, så det også kan bruges som dokumentation uden for Danmark.”  

 

Jeg kan henholde mig til det af Sundhedsstyrelsen oplyste. 

 

Afslutningsvis bemærkes, at personer med midlertidigt ophold i Danmark, herunder 

færinger med midlertidigt ophold, har ret til vaccination i det generelle vaccinations-

program mod COVID-19, som tilbyder vaccination i henhold til aldersgruppe med de 

vacciner, som er generelt anbefalet af Sundhedsstyrelsen. Det vil p.t. sige vaccinerne 

fra Pfizer-BioNTech og Moderna.  

 

Personer med midlertidigt ophold har derimod ikke adgang til vaccination under til-

valgsordningen, hvori COVID-19 vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson & Johnson 

indgår.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Magnus Heunicke      /      Camilla Rosengaard Villumsen 

 

 

 


