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Vaccination mod Covid-19 til
ældre og mennesker i særligt
øget risiko
I løbet af få dage vil de første danskere bliver vaccineret mod Covid-19. Der er langt fra nok
vacciner til alle de første mange måneder, og myndighederne er derfor nødt til at prioritere
de borgere, der har størst behov for vaccine.

Derfor bliver ældre og mennesker i særligt øget risiko for et alvorligt forløb vaccineret først. Når
der kommer "ere vacciner til landet vil også personer i risikogruppen (og altså ikke i særligt øget
risiko) blive tilbudt vaccine:

Sundhedsstyrelsens sundhedsfagligt prioriterede rækkefølge for udrulningen:

1. Personer som bor i plejebolig mv.
2. Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp
3. Personer med alder ≥ 85 år
4. Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for

smitte, eller som varetager en kritisk funktion
5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for

alvorligt forløb ved 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 med alder 80-84 år
8. Personer med alder 75-79 år
9. Personer med alder 65-74 år

10. Personer med alder under 65 år som har tilstande og sygdomme, som medfører øget
risiko for alvorligt forløb ved COVID-19

11. Personale der varetager øvrige samfundskritiske funktioner
12. Øvrige befolkning, f.eks. segmenteret efter alder

Else Smith, tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen, vurderer, at hele gruppen af ældre over 80 år,
dem med kronisk sygdom og dem, der arbejder i pleje- og sundhedssektoren, tilsammen udgør
en risikopopulation på omkring 1,5 millioner mennesker. Der vil altså gå betragtelig tid før de,
der rent sundhedsfagligt har størst behov for vaccine, er blevet vaccineret. Først derefter vil
andre grupper komme i betragtning.

Lev er i dialog med Sundhedsstyrelsen for at gøre opmærksom på de særlige udfordringer
mennesker med udviklingshandicap kan have. Dels rammes mennesker med udviklingshandicap
på botilbud af besøgsrestriktioner og andre omfattende begrænsninger i deres hverdag, som kan
føre til ensomhed og psykisk mistrivsel. Dels har nogle mennesker med udviklingshandicap svært
ved at forstå og overholde Covid-19 retningslinjerne og vil tillige være udfordret af et
sygdomsforløb og i værste fald indlæggelse. Derfor mener Lev, at mennesker med
udviklingshandicap bør tilbydes vaccination så snart den sundhedsfaglige prioritering tillader det.

Mennesker med udviklingshandicap, som tilhører risikogruppen, samt det personale, der hjælper
dem i deres hverdag, vil blive vaccineret tidligere i forløbet.

Læs mere

Den første sending godkendte vacciner lander om få dage - planerne for vaccinations-
indsatsen er på plads (Sundhedsstyrelsen)

Retningslinjer for håndtering af vaccination mod COVID-19 (Sundhedsstyrelsen)
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Lidt bedre jul for beboere på
sociale tilbud
Beboere på sociale tilbud !k i går
mulighed for at udpege en ekstra nær
pårørende, som kan besøge beboeren i
egen bolig

Læs mere her...

18.12.2020

En jul i forsigtighedens tegn
Beboere i sociale tilbud skal have
mulighed for at fejre jul og
myndighederne opfordrer derfor
beboere og deres familier til at fejre jul
uden for tilbuddet – altså at fejre julen
hjemme hos sin familie, hvis der er
mulighed for det. Samtidig har
myndighederne indført undtagelse for
forsamlingsforbuddet på 10 personer for
beboere på sociale tilbud, så der kan...

Læs mere her...

TWITTER

Formanden er på
Twitter
Følg hende og få politiske
kommentarer samt nyheder
om mennesker med
udviklingshandicap og deres
pårørende.

Læs mere her...

NYHEDSBREV

Tilmeld dig Levs
nyhedsbrev
Få nyheder, relevant viden
og Levs holdninger direkte i
din mailboks - så er du
opdateret!

Læs mere her...

FACEBOOK

Følg Levs arbejde på
facebook
Besøg allerede i dag Levs
side på facebook. Klik på
"Synes godt om", så er du
med og kan følge
udviklingen på siden.

Læs mere her...
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Se nyheder

28.12.20

Nødbekendtgørelse giver igen
kommuner mulighed for at fravige
normale forpligtelser
Social- og Indenrigsministeriet har...

Se nyheder

22.12.20

KL: Flytning af handicapområdet
højner ikke kvaliteten
Mens Enhedslisten er åbne for at diskutere
organiseringen af handicapområdet...
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