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NOTAT: Vaccination af socialområdet – beskrivelse af prioriterede grup-

per 

 

 

Dette notat udfolder Sundhedsstyrelsens udmeldinger omkring prioritering af målgrupper sær-

ligt inden for socialområdet for så vidt angår både borgere og personale. Det gælder generelt, 

at personer tilbydes vaccination inden for førstkommende prioriterede gruppe, hvor de opfyl-

der kriterierne – det gælder således også borgere og personale, der er modtager tilbud på soci-

alområdet. 

 

Alle personer i Danmark, som vaccinerne er godkendt til, bliver tilbudt vaccination mod CO-

VID-19. I løbet af 2021 forventes Danmark at modtage stigende leverancer af vacciner såle-

des, at dette mål kan forventes realiseret inden udgangen af 2021. Det forventes at personer i 

øget risiko for et alvorligt forløb COVID-19 vil være færdigvaccineret ved udgangen af andet 

kvartal 2021.  

 

Det faglige grundlag for den prioriterede rækkefølge for udrulning af vaccinationsindsatsen 

fremgår af Sundhedsstyrelsens retningsliner for håndtering af vaccination mod COVID-19 af 

22. december 2020. 

 

Den prioriterede rækkefølge er: 

 

1. Personer som bor i plejebolig mv. 

2. Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp 

3. Personer med alder ≥ 85 år 

4. Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for 

smitte, eller som varetager en kritisk funktion 

5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for 

alvorligt forløb ved COVID-19  

6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb eller 

pårørende som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson 

7. Personer med alder 80-84 år 

8. Personer med alder 75-79 år 

9. Personer med alder 65-74 år 

10. Personer med alder under 65 år som har tilstande og sygdomme, som medfører øget 

risiko for alvorligt forløb ved COVID-19 

11. Personale der varetager øvrige samfundskritiske funktioner 

12. Øvrige befolkning, fx segmenteret efter alder 
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Generelt skal det noteres, at stigende alder er en selvstændig væsentlig risikofaktorer for et 

alvorligt forløb af COVID-19, og høj alder bør derfor – sammen med ovenstående kriterier – 

indgå som en meget væsentlig del af den konkrete risikovurdering. Som udgangspunkt vil 

børn og unge, selv ved meget svære sygdomme og tilstande, således typisk ikke være i særlig 

øget risiko, mens personer med svære sygdomme som er ældre end 65-70 år typisk vil. 

Som noteret gælder generelt, at personer tilbydes vaccination jf. førstkommende prioriterede 

gruppe – det gælder således også borgere og personale, der er modtager tilbud på socialområ-

det. 

 

I nedenstående redegøres for, hvorunder udvalgte dele af socialsektoren tilbydes vaccination, 

som ikke allerede er blevet tilbudt vaccination i medfør af tidligere grupper: 

 

4. Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for 

smitte, eller som varetager en kritisk funktion 

5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for 

alvorligt forløb ved COVID-19  

6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb eller 

pårørende som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson 

10. Personer med alder under 65 år som har tilstande og sygdomme, som medfører øget 

risiko for alvorligt forløb ved COVID-19 

 

 

Gruppe 4: Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig 

risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion 

 

Visiteres af ledelsen på arbejdspladsen og omfatter personale i følgende grupper inden for so-

cialområdet:  

 

- Personale med tæt borgerkontakt til borgere med risiko for smitte (fx borgere, der ikke 

kan overholde almindelige anbefalinger om afstand, håndhygiejne mv. pga. psykisk 

sygdom, svær kognitiv svækkelse el.lign. Det er fx personale på botilbud eller udvalgt 

personale ved døgntilbud inden for misbrugsbehandling, som pleje- og behandlingsop-

gaver med tæt borgerkontakt, eller ledsageordninger og BPA (Borgerstyret personlig 

assistance) (serviceloven § 93 – 96). 

 

Vaccination af gruppe 4 er igangsat, og indledningsvist blev personale på akut-, isolations- og 

intensivafdelinger, udvalgt praksispersonale samt personale på plejecentre prioriteret i kom-

muner ud fra højeste incidens. Herefter følger den resterende del af målgruppen i takt med 

vaccineleverancer.  

 

Personale uden borgerkontakt eller som har mulighed for at holde afstand i varetagelsen af de-

res opgaver prioriteres ikke i denne gruppe. Det er fx aktivitets- og samværstilbud samt be-

skyttet beskæftigelse (serviceloven §103 og 104).  

 

Gruppe 5: Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget ri-

siko for alvorligt forløb ved COVID-19 
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Sundhedsstyrelsen forventer, at alle personer med sygdomme eller tilstande, der giver en øget 

risiko for et alvorligt forløb med COVID-19, bliver vaccineret inden for en kort periode (for-

venteligt foråret 2021). Ud af gruppen af personer med øget risiko for et alvorligt forløb, vil 

en andel være i særlig øget risiko. I den første del af udrulningen af vaccinationsindsatsen, er 

der begrænsede leverancer. Derfor vil det være nødvendigt, at vaccination i første ombæring 

tilbydes til personer, som har en særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19, det 

vil sige i tilfælde af smitte har en særligt høj risiko for indlæggelse og død. En læge kan visi-

tere en person med særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 til vaccination, 

sådan at dekan blive vaccineret som nogle af de første.  

 

Derudover fremgår det af Sundhedsstyrelsens meddelelse af 9. januar 2021, at målgruppe 5 

også omfatter mennesker, der udover somatiske sygdomme/tilstande, også har psykiatriske 

lidelser og/eller kognitive funktionsevnenedsættelser. Det er kendetegnende, at en del af disse 

personer vil være tilknyttet botilbud og derigennem kan identificeres og vaccineres sikkert og 

effektivt. Det drejer sig om botilbud efter serviceloven § 108, som er længerevarende botilbud 

til mennesker med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne med omfat-

tende behov for hjælp til såvel daglige funktioner samt pleje, omsorg eller behandling - samt 

boliger til samme målgruppe efter almenboligloven § 1051 kombineret med servicelovens § 

85-støtte. Som det fremgår af meddelelser fra Sundhedsstyrelsen2, vil der i den indledende 

vaccinationsindsats primært være fokus på borgere over > 65 år i gruppen.   

 

Se desuden udmelding om Vaccination af personer med særligt øget risiko for et alvorligt for-

løb med COVID-193 af 26. december 2020 for yderligere beskrivelse af personer i særligt øget 

risiko.  

 

Gruppe 6: Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb 

eller pårørende som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson 

Pårørende, der er involveret i helt særlige plejeopgaver, som medfører særlig øget risiko for 

smitte; fx trachealsugning el.lign. eller hvor den pårørende er en uundværlig omsorgs- eller 

plejeperson, fx forældre til børn med svært nedsat immunforsvar.  

 

Visiteres af risikopersonens behandlingsansvarlige læge eller den pårørendes praktiserede 

læge, ud fra en konkret lægelig vurdering på basis af Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

 

Vaccination af gruppe 6 er igangsat.  

 

Gruppe 10: Personer med alder under 65 år som har tilstande og sygdomme, som med-

fører øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19 

Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at følgende borgere fra socialområdet generelt er omfat-

tet af denne gruppe med mindre de har opfyldt kriterierene i en tidligere prioriteret gruppe: 

 

• Borgere som er uden bolig, hjemløse, eller meget udsatte borgere (heriblandt borgere 

med misbrug) i miljøet omkring fx herberger mv. 

 

                                                 
1 Omfatter ikke almene ældreboliger 
2 https://www.sst.dk/da/corona/Vaccination-mod-COVID-19/Materialer  
3 www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Brev-om-vaccination-af-personer-med-saerligt-oeget-risiko-for-et-alvorligt-

forloeb-med-COVID-19  

https://www.sst.dk/da/corona/Vaccination-mod-COVID-19/Materialer
http://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Brev-om-vaccination-af-personer-med-saerligt-oeget-risiko-for-et-alvorligt-forloeb-med-COVID-19
http://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Brev-om-vaccination-af-personer-med-saerligt-oeget-risiko-for-et-alvorligt-forloeb-med-COVID-19
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• Borgere på botilbud 

 

Der kan være behov for at iværksætte særlige logistiske tiltag for at sikre adgang til vaccina-

tion, fx svarende til udkørende vaccinationsenheder, som vaccinerede personer i plejebolig. 

Visitation sker via kommunen.  

 

Øvrige grupper 

Som beskrevet tilbydes personer vaccination jf. førstkommende prioriterede gruppe. 

For andre grupper inden for socialområdet, som ikke allerede er tilbudt vaccination, kan der 

være behov for at tilbyde vaccination ved at iværksætte særlige logistiske tiltag for at sikre 

adgang til vaccination, fx svarende til udkørende vaccinationsenheder, fx for borgere på luk-

kede institutioner (fængsler og sociale institutioner).  


