
 

 

 

Medlem af Folketinget Per Larsen (KF) har den stillet følgende spørgsmål nr. S 994 til 

sundhedsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål S 994: 

”Hvad er ministerens holdning til, at man kan vaccinere sårbare i eget hjem i Sverige 

og Norge, men at dette ikke er muligt i Danmark, som det fremgår af artiklen »Norge 

og Sverige vaccinerer sårbare mod covid-19 i eget hjem, men ikke Danmark: »Hvor 

svært kan det være?«« bragt i Jyllands-Posten den 24. februar 2021?” 

 

Svar:  

Udrulningen af vacciner er et helt afgørende element i strategien om at beskytte vo-

res mest sårbare og udsatte medborgere. Sundhedsstyrelsen har erfaret, at en del 

ældre borgere i vaccinationsindsatsens målgruppe 2 og målgruppe 3 har behov for en 

særlig støtte og et lokalt tilbud for at kunne tage imod tilbud om vaccination. 

 

Vaccinationsindsatsen udvides derfor med lokale tilbud til disse borgere, der kun me-

get vanskeligt og nødigt kan transporteres til et fjernere liggende vaccinationssted. I 

stedet tilbydes en del heraf at blive vaccineret i eget hjem. 

 

Styregruppen for udrulning af vaccinationsindsatsen har besluttet at etablere et set 

up til at understøtte vaccinationen af personer i målgrupper 2 og 3 (i første omgang), 

som kommuner, regioner og almen praksis i fællesskab forestår. Det ønskes igangsat 

fra fredag den 5. marts 2021. 

 

Sundhedsstyrelsen har derfor bedt kommunerne identificere borgere i nævnte mål-

grupper, der endnu ikke er blevet vaccineret, fordi de ikke kan transporteres til et 

vaccinationscenter, med henblik på at tilbyde vaccination som ovenfor nævnt. 

 

Selve vaccinationsindsatsen vil foregå via udkørende vaccinationsenheder som be-

skrevet i Sundhedsstyrelsens notat ”Organisering af vaccinationsindsatsen mod CO-

VID-19 – udrulning”. De udkørende enheder har til formål at sikre tilstrækkelig geo-

grafisk mobilitet og fleksibilitet, således at enhederne kan tilbyde vaccination af bor-

gere, hvor det har afgørende betydning for borgernes mulighed for at tage imod til-

buddet, at vaccinationstilbuddet kommer til borgerne.  

 

Vaccination i eget hjem aftales i samarbejde mellem kommuner, regioner og vaccina-

tør/praktiserende læge(r). Kommunerne udarbejder kørelister til almen praksis og re-

gioner. Kørelisterne udarbejdes under hensynstagen patientsikkerhed og minimering 

af spild.   

Regeringen er som sagt meget opmærksomme på problemstillingen, og finder det 

yderst positivt, at kommunerne, regioner, praktiserende læger mv. nytænker løsnin-

ger til gavn for særligt de mest udsatte borgere i denne svære tid.  
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