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Vaccinemangel  
 

Kære Ole Jensen 

 

Først og fremmest vil vi gerne påpege, at det er positivt, at SSI har købt markant flere doser 

influenzavaccine i år med henblik på at få vaccineret 75 % af risikogrupperne  samt 

sundhedspersonale. 

 

Ældre Sagen finder det dog dybt beklageligt, at de gode intentioner fra myndighedernes 

side ikke kan efterleves i praksis, og at der på nuværende tidspunkt ikke er vacciner nok til 

risikogruppen. Mange er netop i år meget bekymret for influenza og har derfor fulgt 

myndighedernes anbefalinger. De manglende vacciner skaber derfor utryghed, frustration 

og mistillid. 

 

Vi vil derfor gerne henstille til, at myndighederne undtagelsesvist finder hjemmel til, at 

private virksomheder, der er i besiddelse af influenzavacciner, kan videresælge til relevante 

aktører eller tilbagesælge til SSI til gendistribution. Derudover er der behov for, at der 

udarbejdes et fælles system, hvor læger, private virksomheder, apoteker m.v. kan melde 

ind, om de har vacciner, så man som borger i risikogruppen kan få et overblik over, hvor 

man kan henvende sig for at blive vaccineret. 

 

Vi får ligeledes henvendelser fra personer i risikogruppen, der ikke kan blive vaccineret 

mod pneumokok på grund af mangel på vacciner. Også her mangler risikogrupperne et 

overblik over, hvor man kan få vaccinen. 

 

Vi kan forstå, at der pt. er vaccineret omkring 850.000 personer. Der må således være et 

betydeligt antal vacciner på lager hos forskellige aktører. Kan SSI oplyse, hvorledes disse 

lagre på nuværende tidspunkt er fordelt? Og hvor mange i risikogruppen (65+), der er 

blevet vaccineret?  

 

Sidst, men ikke mindst, er det helt afgørende, at der findes en ordning, der sikrer vacciner 

til risikogrupperne, så vi ikke igen skal stå i samme beklagelige situation næste år. 

 

Med venlig hilsen 

 

Bjarne Hastrup 

Adm. direktør 


