6. maj 2021

Overvågning af covid-19-vaccinationstilslutning blandt personer i de
opgjorte målgrupper
Statens Serum Institut overvåger covid-19-vaccination i det danske samfund, på samme måde
som andre vaccinationer overvåges. Denne rapport er et tillæg til SSI’s dashboard for
vaccinationstilslutning og indeholder opgørelser for de opgjorte målgrupper.

Grundet tekniske problemer d. 6. maj 2021 er det ikke muligt at opgøre antal vaccinerede i de
prioriterede målgrupper for denne dag. Det totale antal vaccinerede pr. dag vil fremgå som
normalt af SSI’s dashboard for vaccinationstilslutning når de tekniske problemer er løst.
Vi beklager ulejligheden.

Se mere om SSI’s overvågning af covid-19 her: covid19.ssi.dk
Se mere information om covid-vaccination her: covid19.ssi.dk/vaccination
Læs mere om målgrupperne og udrulningen af vaccinationsindsatsen og find
informationsmateriale hos Sundhedsstyrelsen: Retningslinje for håndtering af vaccination mod
COVID-19, Organisering af vaccinationsindsatsen mod COVID-19 - udrulning, Vaccination mod
COVID-19, Materialer om vaccination mod COVID-19.
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Datagrundlag og prioriterede målgrupper
Data offentliggøres hverdage kl. 14.
Vaccinationerne er registreret på individniveau i Det Danske Vaccinationsregister (DDV) og
indeholder alle givne covid-19-vaccinationer. Vaccinationerne er givet som en del af den
centraliserede vaccinationsindsats, og vaccinationer kan dermed være givet på sygehuse,
vaccinationscentre eller hos mobile enheder.
Registrering af vaccination i DDV sker på hospitalerne via kvikregistrering direkte i DDV, mens
det hos de praktiserende læger kan ske enten via kvikregistrering eller manuelt. Der kan være
en vis forsinkelse i data ved den manuelle indtastning.
Data for befolkningsgrundlaget opdateres fra CPR-registeret dagligt.
Fra og med den 10. februar 2021 indgår personer som har påbegyndt og færdiggjort covid-19vaccination kun, hvis personen er i live og har aktiv adresse i Danmark på
opgørelsestidspunktet.
Prioriterede målgrupper
Ifølge Sundhedsstyrelsen (pr. 17. marts 2021, se sst.dk) er den sundhedsfagligt prioriterede
rækkefølge af målgrupperne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Personer som bor i plejebolig mv.
Personer med alder ≥ 65 år, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp
Personer med alder ≥ 85 år
Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko
for smitte, eller som varetager en kritisk funktion
Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særlig øget risiko
for alvorligt forløb ved covid-19
Udvalgte pårørende til personer med særlig øget risiko for et alvorligt forløb eller
pårørende som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson
Personer med alder 80-84 år
Personer med alder 75-79 år
Personer med alder 65-74 år
A/ Personer på 60-65 år (fødselsårgang 1957-1961)
B/ Personer på 55-59 år (fødselsårgang 1962-1966)
C/ Personer på 50-54 år (fødselsårgang 1967-1971)
D1/ Personer på 16-19 år + 45-49 år (fødselsårgang 1972-1976 og 2002-2005)
D2/ Personer på 20-24 år + 40-44 år (fødselsårgang 1977-1981 og 1997-2001)
D3/ Personer på 25-29 år + 35-39 år (fødselsårgang 1982-1986 og 1992-1996)
D4/ Personer på 30-34 år (fødselsårgang 1987-1991)

Pr. 29. april 2021 er definitionen på målgruppe 4 ændret til følgende:
Målgruppe 4 er udgjort af personer i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med
særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion, som har modtaget første eller
både første og andet vaccinationsstik til og med den 18. marts 2021 (med Vaxzevria®,
AstraZeneca, kun til og med 11. marts, hvor vaccination med vaccinetypen blev pauseret).
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Dertil består målgruppen af personer, som har booket tid til, har påbegyndt eller færdiggjort et
mRNA vaccinationsforløb efter Sundhedsstyrelsens udmeldte skærpede kriterier fra den 19.
marts til den 27. april.
Slutteligt består målgruppen af personer, som har modtaget invitation, booket tid, påbegyndt
eller færdiggjort et mRNA vaccinationsforløb i uge 17 og frem jf. Sundhedsstyresen opdaterede
skærpede kriterier for visitation i målgruppen af 21. april 2021.
Sundhedsstyrelsen påpeger, at i den konkrete udrulning af vaccinationsindsatsen kan det være
nødvendigt at justere rækkefølge under hensyntagen til bl.a. vaccineleverancer, logistiske og
organisatoriske forhold mv.
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