
Beboere på bosteder 
vurderes individuelt til 
vaccinekøen
Bostederne var i foråret underlagt samme 
besøgsrestriktioner som plejehjemmene, men ved 
vaccineudrulningen er de to grupper ikke længere 
sidestillede. 
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Sundhedsstyrelsen vil ikke indføre bosteder som specifik gruppe på vaccineplanen. Foto: 
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De fik alle sorgerne i foråret, men bostederne får ikke glæderne i 
første omgang, når coronavaccinen i øjeblikket rulles ud i 
Danmark. 
For mens Styrelsen for Patientsikkerhed i foråret pålagde 
bostederne samme besøgsrestriktioner som plejehjem, hvor 
man f.eks. i flere uger i april slet ikke måtte få besøg og senere 
kun måtte have en-to faste besøgende, tilhører bostederne ikke 
samme kategori i vaccinekøen. Næsten alle plejehjemsbeboere, 
der har ønsket det, har modtaget første vaccinestik, men 
beboere på bosteder optræder ikke som specifik gruppe på 
listen over, hvem der skal vaccineres og hvornår i de kommende 
måneder. 

I stedet vurderes beboerne individuelt som resten af danskerne, 
bekræfter Bolette Søborg, enhedschef i Sundhedsstyrelsen. Hun 
forklarer, at nogle beboere på bostederne vil være i gruppen for 
personer med særligt øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb, 
mens »en del« vil være i gruppen for personer med øget risiko. 
Personerne i sidstnævnte gruppe skal ifølge planen først 
vaccineres til april. 
Det er for sent, mener Landsforeningen Lev, en organisation for 
mennesker med udviklingshandicap. 
»En stor del af beboerne er fysisk udsatte. På grund af deres 
udviklingshandicap har de svært ved at overholde restriktioner 
og isolation. Derudover bor man tæt i bostederne, og 
bostederne har haft stort set samme restriktioner som 
plejehjem, hvilket har store trivselsmæssige konsekvenser,« 
siger landsformand Anni Sørensen, som vil have prioriteret 
medarbejdere og beboere på bosteder. 

Hvis man lader andre komme frem i køen, 
efterlader man andre, der i stedet skulle have haft 
vaccinen. De, der først og fremmest har behov, er 
de ældre.
Bolette Søborg, enhedschef i Sundhedsstyrelsen 

https://stps.dk/da/nyheder/2020/vigtig-information-om-begraensning-af-besoeg-paa-sygehuse,-plejehjem,-bosteder-mv/~/media/47E3BE4B407C4107A9A9A5B2A2C8374E.ashx
https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art8061795/Trods-melding-om-det-modsatte-er-en-del-%C3%A6ldre-p%C3%A5-plejehjem-endnu-ikke-blevet-vaccineret


Dansk Folkepartis social- og handicapordfører, Karina Adsbøl, 
undrer sig over, at bostederne ikke optræder særskilt i 
vaccineplanen. Hun har fået flere henvendelser fra pårørende, 
herunder pårørendeforeningen Landsbyen Sølund, der ikke 
forstår, hvorfor deres udsatte familiemedlemmer skal vente på 
vaccinen. 
»Der er et stort behov for at sætte dem ind som specifik gruppe, 
for beboerne er sårbare og kan blive ramt hårdt af 
følgevirkninger,« siger hun. 
SF’s sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen, mener 
også, at bostederne bør prioriteres. 
»Jeg ville sætte bosteder ind før personer ældre end 85 år, for 
de ældre borgere kan tåle at være isoleret længere tid end 
beboerne på bosteder,« siger hun. 

Genovervejer ikke
Ifølge professor i virologi Allan Randrup, Københavns 
Universitet, vil det give god mening at prioritere beboere på 
bosteder. 

»Det lyder hensigtsmæssigt at få dem vaccineret. Beboerne 
virker til at ville have svært ved at overholde restriktionerne. Og 
en person med f.eks. dårlig muskelfunktion vil også være mere 
udsat,« siger han. 
En rapport fra Deloitte i 2017 fastslår, at der findes ca. 34.000 
beboere fordelt på 1.800 bosteder. Over halvdelen har fysiske 
handicap som cerebral parese eller Downs syndrom. 

Sådan skal danskerne vaccineres
1. Personer som bor i plejebolig med videre. 
2. Personer på 65 år og over, som modtager både personlig pleje og 
praktisk hjælp i eget hjem. 
3. Personer på 85 år og over. 
4. Personer i sundheds- og ældresektoren, og udvalgte dele af 
socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk 
funktion. 

https://www.kl.dk/media/16724/rammer-for-effektiv-drift-af-botilbud-2017.pdf


5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, der medfører særligt 
øget risiko for alvorligt forløb med covid-19 samt udvalgte pårørende. 
6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt 
forløb, eller pårørende som er en uundværlig omsorgs- eller 
plejeperson. 
7. Personer på 80-84 år. 
8. Personer på 75-79 år. 
9. Personer på 65-74 år. 
10. Personer under 65 år, som har tilstande og sygdomme, der 
medfører øget risiko for et alvorligt forløb ved covid-19. 
11. Personale der varetager øvrige samfundskritiske funktioner. 
12. Øvrige befolkning udvalgt eksempelvis efter alder. 
Kilde: Sundhedsstyrelsen 

Bolette Søborg pointerer, at listen er »nøje velovervejet«, og at 
alder er »et meget vigtigt« parameter, når Sundhedsstyrelsen 
vurderer, hvor stor risiko man har for et alvorligt forløb med 
covid-19. Sundhedsstyrelsen har ikke planer om at genprioritere 
listen for at få bosteder ind som specifik gruppe – beboerne 
vurderes enkeltvis. 
»Hvis man lader nogle komme frem i køen, efterlader man 
andre, der i stedet skulle have haft vaccinen. De, der først og 
fremmest har behov, er de ældre. Men for at finde de personer, 
der har øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, vil man 
enten se i registrene over indlæggelser eller via de læger, der 
kender den enkeltes sygdomshistorie. Derfor vil nogle beboere 
få tilbudt vaccinen tidligere end andre,« siger hun 

De Konservatives socialordfører, Brigitte Klintskov Jerkel, 
anerkender, at »vi er nødt til at lytte til 
sundhedsmyndighedernes anbefalinger, for jeg og mange andre 
danskere er ikke læger«. Venstre mener ikke, at bostedernes 
plads i køen er en »politisk debat«. 

»Den sundhedsfaglige vurdering er, at andre er i større risiko. 
Men jeg anerkender, at det er svært at håndtere smitte på 
bosteder,« siger socialordfører Marie Bjerre. 
Det har ikke været muligt at få en kommentar fra sundheds- og 
ældreminister Magnus Heunicke.


