26

/// VACCINATION / DANSKE KOMMUNER / NO. 2 / 2021

MASSEVACCINATION AF
DANSKERNE ER GODT I GANG
Verden over kæmper myndighederne for at få vaccineret deres borgere
mod Covid-19. Tre ting er afgørende for succes eller ﬁasko. Forsyningen
af vaccinerne, myndighedernes evne til at lykkes med logistikken og
borgernes villighed til at tage imod det lille stik. Se her, hvordan det går i
Danmark med at opnå den eftertragtede ﬂokimmunitet.
tekst GITTE JOHANSEN /// illustration BARBARA CLEMMENSEN

DANMARK FØRER I EU

3,0%
af befolkningen har fået det
første stik. Svarende til 177.218
danskere. I alt 4.814 har fået
begge stik.

Israel er klart i den globale førertrøje med
imponerende 28 procent af landets borgere vaccineret. I EU er det Danmark, der
er længst fremme med 3,0 procent vaccinerede. I Tyskland er man nået op på 1,3
procent, mens blot 0,7 procent af franskmændene har fået vaccinen.

FLEST KVINDER

127.059 kvinder er påbegyndt vaccination, men blot 50.159 mænd er vaccineret første gang. Forklaringen skal findes i
kvinders højere levealder og en markant
overvægt af kvinder i sundhedsfag.

VACCINEGLADE DANSKERE

79 procent af den danske befolkning vil
gerne vaccineres mod Covid-19. Det
gør danskerne til nogle af de mest vaccineglade i Europa. På den anden side
af Øresund er 50 procent af svenskerne
parate til lægge arm til. I Frankrig er blot
41 procent villige til at lade sig vaccinere.

FÅ NYE VACCINEREDE

I den sidste uge af januar og begyndelsen af februar forventes antallet af nyvaccinerede danskere at falde betydeligt.
Det skyldes dels, at Pfizer/BioNTech har udskudt leverancerne, og dels, at de fleste nye doser skal bruges til at genvaccinere plejehjemsbeboere og frontpersonale, der skal
have deres anden vaccine for at være fuldt vaccinerede.
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DAGS DATO

Alle tal er opdateret den
20. januar og viser et
øjebliksbillede for dagen.
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FLOKIMMUNITET

Flokimmunitet opstår, når så stor
en del af befolkningen er vaccineret, at der er for langt imellem
de uvaccinerede til, at sygdommen kan sprede sig. Sundhedsmyndighederne har tidligere
meldt ud, at mellem 60 og 70
procent af befolkningen skal
være vaccineret, for at epidemien
dør ud. Men nu peger flere eksperter på, at vi med de nye mere
smitsomme varianter skal op på
80 procent for at sikre flokimmunitet. Flokimmuniteten beskytter
de grupper, som ikke kan blive
vaccinerede. Det kan være borgere, som er allergiske overfor
indholdsstoffer i vaccinen eller
gravide, ammende og børn under
16 år, da vaccinen ikke er godkendt til disse grupper.

97%

af plejehjemsbeboerne har fået
den første vaccine i Kerteminde Kommune, mens blot 63 pct. er vaccineret
i Herlev Kommune. På landsplan er 89
pct. af plejehjemsbeboere
vaccineret første gang.

POPUP VACCINATION TIL
DE MEST SÅRBARE

Sundhedsstyrelsens tidsplaner viser, hvornår man kan forvente første vaccine, og inden for
hvilken periode alle i gruppen gerne skulle have fået anden vaccinedosis.
DEC. JAN.

FEB.
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For den brede del af befolkningen vil
vaccinationen foregå i et af de 36 regionale vaccinationscentre rundt om i
landet. Efterhånden som vaccineplanen rulles ud, får danskerne en invitation
i deres e-boks. Herefter skal de selv
booke tid og møde op til vaccination.
Regionerne forventer at kunne vaccinere 100.000 danskere om dagen. På
sigt er det planen, at også praktiserende
læger, apoteker og private vaccinationsfirmaer skal hjælpe med massevaccinationen af danskerne.

MAJ

JUNI

1.Plejebolig mv.
2.Over 65 år, hjælp og pleje
3.Over 85 år
4.Frontpersonale
5.Særligt øget risiko
6. Udvalgte pårørende

HER KAN DU FÅ VACCINEN

APRIL

7.80-85 år
8. 75-79 år
9. 65-74 år
10.Under 65 år i øget risiko
11.Samfundskritiske jobs
12.Over 16 eller 18 år

Gennemførte

Planlagte

Forventet (afhænger
af levering af vacciner)

KILDER: SUNDHEDSSTYRELSEN, STATENS SERUM INSTITUT OG DANSKE REGIONER

Da landets 40.000 plejehjemsbeboere
som de første skulle vaccines, foregik
det på plejecentrene. I disse uger rulles
vaccinen ud til de svageste hjemmeboende ældre, som med pårørendes eller
kommunens hjælp skal transporteres til
regionale vaccinecentre. I en række regioner er der oprettet midlertidige popup vaccinationssteder, så de svageste
undgår lang transport. I Nordjylland har
regionen oprettet i alt 22 midlertidige
vaccinecentre for eksempel i Læsø Hallen og Skagen Kultur- og Fritidscenter.

VACCINEKALENDER

