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Tvangsvaccination 

I forbindelse med Coronavirussens indtog i Danmark blev L 133 ”Forslag til lov om ændring 

af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme (Udvidelse af 

foranstaltninger til at forebygge og inddæmme smitte samt sikring af kapacitetsmæssige 

ressourcer m.v.)” vedtaget d. 12. marts uden forudgående høring af relevante 

organisationer m.v. Med loven er der indsat et nyt § 8, stk. 2, som fastsætter, at sundheds- 

og ældreministeren kan fastsætte regler om at iværksætte tvangsmæssig vaccination af 

nærmere bestemte risikogrupper med henblik på at minimere udbredelsen af øvrige 

sygdomme i befolkningen.  

Ældre Sagen og Danske Patienter har stor forståelse for den situation, som Danmark 

befinder sig i, og at regeringen har behov for hurtigt at sikre forskellige handlemuligheder i 

forbindelse med håndteringen af Coronavirus i Danmark. Men det er samtidig Ældre 

Sagens og Danske Patienters opfattelse, at muligheden for at tvangsvaccinere risikogrupper 

er særdeles vidtgående i lyset af den enkeltes ret til selvbestemmelse. Bekymringen for 

borgernes retssikkerhed i forbindelse med denne udvidede myndighedsbeføjelse, 

forstærkes yderligere af, at de risikogrupper, der henvises til, ikke er nærmere defineret, 

ligesom det ikke er nærmere beskrevet, hvilke vacciner der er tale om, samt hvilke scenarier 

der kan udløse iværksættelsen af tvangsvaccination. Hertil kommer, at relevante aktører 

ikke har haft mulighed for at afgive høringssvar, selvom dette kunne have givet anledning 

til et nuanceret beslutningsgrundlag og dermed også et andet beslutningsresultat.    

Muligheden for at tvangsvaccinere udvalgte grupper af mennesker som følge af COVID-19 

vil jo sandsynligvis blive iværksat i forbindelse med udviklingen af en vaccine mod COVID-

19. I den forbindelse er det vigtigt at have med i betragtningen, at ikke alle mennesker 

ønsker at lade sig vaccinere i forbindelse med forebyggelsen af COVID-19 eller mod andre 

sygdomme.  

En tvangsvaccination er en meget vidtgående handling, som kan medføre alvorlige psykiske 

konsekvenser. Det er derudover katastrofalt, hvis man tvangsvaccinerer personer uden at 

have den nødvendige data om de langsigtede virkninger og eventuelle bivirkninger i 

forbindelse med vaccinen, hvilket forstærker og tydeliggør de etiske problemer, der er 

knyttet til tvangsvaccination. Hertil kommer, at idéen om at udvælge grupper til 

tvangsvaccination, for at tilgodese andre patienter i sundhedsvæsenet eller i befolkningen 

generelt, er en tvivlsom metode.  
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Langt de fleste mennesker, herunder også mennesker i risikogruppen, vil sandsynligvis 
frivilligt benytte sig af en vaccine, hvis den bliver tilgængelig. Men det må altid være op til 
den enkelte at vurdere, hvorvidt man ønsker en vaccination eller ej. Opbakning i 
befolkningen til sundhedsmyndighedernes anbefalinger vedr. vacciner bør således altid ske 
gennem information og oplysning. Ældre Sagen og Danske Patienter opfordrer derfor til, at 
§ 8, stk. 2, om tvangsvaccination ophæves, så det sikres, at vaccination mod COVID-19 kun 
kan foretages, hvis personen giver et informeret samtykke.  
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