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Bekymring for AstraZeneca-vaccine 
 
Kære Søren Brostrøm 
 
Vi får i Ældre Sagen, som tidligere nævnt, rigtig mange henvendelser fra medlemmer, der 
er meget utrygge ved at skulle modtage AstraZeneca-vaccinen, hvis denne godkendes til 
brug i Danmark igen.  
 
Vi må konstatere, at der er mange, der vil vælge vaccinationen fra, hvis beslutningen efter 
pauseringen ender med at blive sådan, at de tilbydes en AstraZeneca-vaccine. 
 
Vi har stor tiltro til jeres vurdering af de enkelte vacciner, men der er behov for at tage 
højde for den store bekymring, der vil være blandt mange, hvis I i næste uge ender med i et 
eller andet omfang at frigive AstraZeneca.  
 
Det må være et klart mål, at vaccinationsprocessen er omgærdet af tryghed, sådan at der 
fortsat vil være folkelig opbakning og tiltro til vores vaccinationssystem, og vi opnår så høj 
grad af beskyttelse af befolkningen som muligt. 
 
Vi vil derfor opfordre jer til at finde en praktiserbar og holdbar løsning for de personer, der 
ikke ønsker en AstraZeneca-vaccine, da vi nødig skulle komme i den situation, hvor de, der 
allermest har behov for en vaccine, ender med at sige helt nej tak til vaccination, fordi de 
får tilbudt AstraZeneca-vaccinen. 
 
I har i Sundhedsstyrelsen ved flere lejligheder udtalt, at der ikke er frit valg af 
vaccinationstype i Danmark, men at det står en frit for, hvornår man vælger at booke en tid 
til vaccination, og at borgere derfor kan vente med at booke tid til vaccination til et senere 
tidspunkt. Hvilken vaccinetype, der tilbydes til den tid, afhænger af leverancer, 
godkendelser mv.  
 
Vi har i Ældre Sagen set dette som en klart positiv udmelding, som et langt stykke af vejen 
imødekommer de personer, der ikke ønsker en AstraZeneca-vaccine. I praksis vil det kræve, 
at man ikke i for lang en periode er låst til den vaccine, man oprindeligt blev visiteret til.   
 
Vi håber, at I vil lytte til den skepsis og tvivl, som mange sidder med, for at sikre opbakning 
til vaccinationsprogrammet, og at I imødekommer dette i jeres udmelding om AstraZeneca-
vaccinen i næste uge, så vi sikrer tryghed og ikke utryghed. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Bjarne Hastrup 
Adm. direktør 


