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Kære Søren 
 
De første dage i januar 2021 var der for få fremmødte af de højest prioriterede 
risikogrupper, fordi de enten endnu ikke havde fået kommunen eller pårørende til at hjælpe 
sig med at bestille tid og organisere transport. Nu, hvor det går bedre med at komme i gang 
med processen, fordi flere har fundet ud af, hvor de skal ringe hen, er det modsatte problem 
opstået: Ældre, der gerne vil til vaccination, mødes af store problemer med mangel på 
vaccinationstider. På den baggrund får vi mange henvendelser med beretninger om dårlige 
vaccinationsprocesser og -forhold og spørgsmål og bekymringer. Vi gør selv meget for at 
informere, bl.a. gennem pårørende med henblik på at hjælpe deres familiemedlemmer, 
ligesom vores besøgs- og telefonvenner også hjælper til. Der er alligevel stor frustration og 
usikkerhed. 
 
Hjælp til bestilling mv. 

De højst prioriterede risikogrupper har brug for megen hjælp og støtte i forbindelse med 
vaccinationen. Mange er svækkede, immobile og bestemt ikke digitale. Det sidste har alle 
offentlige myndigheder været fuldt klar over, fordi de ofte er fritaget for digital post. De har 
særligt brug for at få klar information og hjælp til transport, bestilling af tid mv., særligt i 
en situation, hvor vaccinationen skal foregå i et forud planlagt og hurtigt tempo. 
 
Der, hvor kommunerne ikke har igangsat en stor indsats med at ringe rundt og spørge, om 
de skal bistå med bestilling og evt. kørsel, har mange, der ikke har pårørende, fortsat svært 
ved at navigere i den information, de har fået. Som nævnt gør Ældre Sagen, hvad vi kan, 
men vores frivillige er også begrænset af Coronarestriktioner og har ikke samme kontakt 
med mange ældre som tidligere.  
 
Mange, der har fundet et telefonnummer at ringe på, oplever lange ventetider i telefonkø. 
Når de endelig kommer igennem, får de ofte den besked, at de skal prøve at ringe tilbage en 
anden dag. Ligeledes har digitale eller selvhjulpne på internettet oplevet frustrationer, fordi 
der ikke har været tider til rådighed. Vi hører desværre om flere, der ender med at opgive. 
Under alle omstændigheder skaber det stor frustration. Hertil kommer usikkerheden og 
utrygheden ved at vide, at man er i en højrisikogruppe og burde have en vaccination, der 
mindsker risikoen for COVID-19-sygdommen, men ikke kan få det. 
 
Kommunerne må påtage sig et klart ansvar for at hjælpe alle de borgere, de leverer 
hjemmehjælpsydelser til. Lige netop for den gruppe af sårbare ældre, har det offentlige en 
mulighed for at træde til og kontakte borgerne, fordi kommunerne selvsagt kender denne 
gruppe borgere og har kontakt til dem i forvejen.  
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Det er ikke alle kommuner, der har påtaget sig denne livsvigtige opgave. Der bør være et tæt 
samarbejde mellem vaccinationsenhed og kommunerne. Her bør kommunen koordinere 
vaccinationstider i området og orientere om, hvornår man skal vaccineres - i stedet for at 
det er den enkelte, ofte svækkede borger, måske med demenssygdom eller andre kognitive 
udfordringer, der skal forsøge at finde tider. Vi hører eksempler på ældre, der er blevet kørt 
til andre regioner for at blive vaccineret af deres pårørende.  
 
Der er yderligere borgere, som kommunen ikke har hyppig kontakt til. Her er der behov for 
målrettet, klar og forståelig information om ens muligheder.  
 
Det er problematisk, at man har væltet ansvaret for at bestille en livsvigtig vaccine over på 
en gruppe sårbare borgere – også set ud fra et folkesundheds-, patientsikkerheds- og 
retssikkerhedsmæssigt synspunkt. Især når der ikke fra sundhedsvæsenets og 
myndighedernes side er et system, der kan støtte og vejlede dem korrekt.  
 
Vi har forståelse for, at vaccineindsatsen er en ny og stor logistisk opgave, men vi bliver på 
baggrund af den seneste uges erfaringer nødt til at advare om ikke at efterlade et stort antal 
sårbare borgere, der er fremhævet som værende i i topprioritet, uden mulighed for at 
navigere i bestillingen af vaccination. 
 
Personer der modtager hjemmehjælp 
Vi får ligeledes mange henvendelser fra personer, der er modtagere af enten praktisk hjælp 
eller personlig pleje og derfor ikke er med i gruppe 2. De er hyppigt lige så svækkede som 
personerne i gruppe 2, der modtager både personlig omsorg og praktisk hjælp, men ofte har 
de til forskel en ægtefælle, der kan hjælpe og er derfor ikke så afhængige af det kommunale 
system. Disse kan hverken visiteres af kommune eller læge, da de  ikke er i aktiv 
sygehusbehandling.  
 
Personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19  - 
gruppe 5 og 6 
Vi får i Ældre Sagen mange henvendelser fra utrygge medlemmer, der er dybt afhængige af 
at blive vaccineret, og som er i tvivl om, hvor de er henne i vaccinekøen. Mange tror, at de 
er en del af gruppe 5 og gruppe 6. Denne opfattelse har de fået på baggrund af brevet om 
vaccination af personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19. Vi 
forstår det sådan, at det er en meget smal gruppe, der kan visiteres i denne gruppe, og at 
det primært er ved aktiv sygehusbehandling, at man kan visiteres.  
 
Mange ældre mennesker er kronisk syge, ofte med flere sygdomme. De er ikke 
nødvendigvis i et aktuelt akut behandlingsforløb på hospitalet, men er fortsat syge af 
cancer, demens og lign. og derfor særligt udsat for et alvorligt sygdomsforløb.  
 
Vi vil derfor opfordre til, at almen praksis får yderligere mulighed for at visitere personer  
til vaccination.  
 
Skab tryghed 
Det giver stor utryghed, når man er i tvivl om, hvorvidt ens læge har husket/husker en i 
visitationen. Der er behov for yderligere og mere målrettet information til patienterne om, 
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hvordan de skal forholde sig. Der skal ligeledes præciseres, hvem der er bliver omfattet af 
gruppe 5 og 6. 
 
Der er også mange pårørende, der er i tvivl om, hvorvidt behandlingsansvarlig læge eller 
egen læge er bevidst om de pårørendes afgørende funktion i plejen af personen, der er i 
risiko for et alvorligt sygdomsforløb. 
 
Vaccination 
Vi skal opfordre til, at der under transport til, fra og under vaccination sikres de rette 
forholdsregler ift. at undgå smitte. Vi skal huske, at det er de mest sårbare grupper, der 
vaccineres nu, og at mange har siddet hjemme i isolation. En vaccinationsproces skal gerne 
opleves tryg, også selvom det kræver hjælp til transport mv. 
 
Vi vil som nævnt meget gerne bistå jer i kommunikationen, hvilket vi kan gøre både via 
hjemmeside, vores frivillige ude i landet og vores daglige telefonrådgivning.  
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Bjarne Hastrup 
 
 
 


