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Danmark er klar til at vaccinere mod COVID-19 i Danmark, så 

snart vaccinerne er godkendte, og vi har modtaget de første le-

verancer. Vaccination mod COVID-19 bliver frivillig og gratis. 
 

 Hovedtræk i Danmarks vaccinationsplan 

 Målet er, at vaccinerne straks rulles ud til befolkningen, så snart de er 

leveret og godkendt af lægemiddelmyndighederne. 

 Udrulning vil være faseopdelt, hvor personer i øget risiko samt front-

personale på sundheds- og ældreområdet får tilbudt vaccination først. 

Derpå følger den øvrige befolkning.  

 Der vil blive etableret en online løsning til booking af vaccination. 

 Der etableres regionale vaccinationscentre. 

 Information om de godkendte vacciner og muligheden for at blive 

vaccineret vil løbende blive gjort tilgængelige for borgerne. 

 

 

 

Sundhedsmyndighedernes plan for udrulning af vaccinationer 

Det konkrete tidspunkt for påbegyndelsen af vaccinationer afhænger af, hvornår 

det er sikkert at vaccinere. Når den første vaccine er godkendt, leveret og distri-

bueret ud til alle vaccinationssteder, kan vaccinationerne påbegyndes. 

Alle kan ikke vaccineres samtidig. Der iværksættes derfor en plan for vaccina-

tion af befolkningen i følgende to faser: 

Fase1. Vaccination af risikogrupper og sundheds- og omsorgspersonale  

Borgere i risikogrupper vaccineres på COVID-vaccinationscentre og ved 

udgående indsatser på borgernes bopæl. Det omfatter ældre og personer 

med kronisk sygdom. De konkrete grupper afhænger af, hvilke persongrup-

per vaccinerne godkendes til.  Sundheds- og omsorgspersonale vaccineres 

som udgangspunkt på deres arbejdspladser.   

Fase 2: Vaccination af den generelle befolkning  

o Hele befolkningen tilbydes vaccinen. Der vil i denne fase blive iværksat en 

decentral vaccinationsindsats, herunder vaccination hos praktiserende læ-

ger.  
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Den endelig plan kan først fastlægges, når vi har alle nødvendige fakta om de 

godkendte vacciner.  

 

Der bliver etableret vaccinationsfaciliteter, der muliggør tilbud om vaccination i 

hele landet. Regionerne og Sundhedsstyrelsen arbejder på en plan for placering 

af COVID-19-vaccinationscentre, der sikrer, at centrene er tilgængelige i hele 

landet. Herudover arbejdes på udkørende og mobile vaccinationstilbud til bor-

gere i risikogrupper. 

 


