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Tabel 3 - Overblik over afgrænsning, visitation og vaccinationssted for de forskellige målgrupper for vaccination mod COVID-19 

Specifikke visitationskriterier er angivet i teksten ovenfor. 

Målgruppe Afgrænsning Visitation og invitation Indkaldelse og vaccinationssted 

1. Personer, som bor i plejebolig Omfatter alle personer i Danmark, uanset alder, 
som bor på plejehjem og lign. 

Bopælskommunen På institutionen via udkørende mobil 
enhed. 

2. Personer med alder 65 år eller 
ældre, som modtager både person-
lig pleje og praktisk hjælp 

Omfatter personer i Danmark, som på vaccinations-
tidspunktet er fyldt 65 år, og som modtager både 
personlig pleje og praktisk hjælp. 

Bopælskommunen På kommunal institution eller regionalt 
vaccinationscenter, transport fra eget 
hjem ved kommune. Kan evt. senere, 
ved lettere håndterbare vacciner tilby-
des vaccination i eget hjem ved mobil 
enhed, egen læge eller kommunal 
hjemmepleje. 

3. Personer med alder 85 år eller 
ældre 

Omfatter personer med alder 85 og eller ældre. Visiteres via CPR-udtræk 
og inviteres via e-boks. 

Selvhjulpne i eget hjem kan vaccineres 
på regionalt vaccinationscenter. 

4. Udvalgt personale i sundheds-, 
ældre- og visse dele af socialsekto-
ren med særlig risiko for smitte, el-
ler som varetager en kritisk funktion 

Personale med særlig risiko for smitte betegner per-
sonale, som i deres arbejdsfunktioner ikke kan 
undgå tæt kontakt med personer i risiko for smitte 
med eller med konstateret COVID-19 eller med uvi-
siterede patienter. 
Personale, som varetager en kritisk funktion beteg-
ner personer, som varetager funktioner med afgø-
rende betydning for andre menneskers liv eller funk-
tionsevne, og som ikke umiddelbart kan erstattes. 

Visiteres af ledelsen på ar-
bejdspladsen ud fra Sund-
hedsstyrelsens kriterier. 
 
Personale på sygehus invi-
teres via arbejdsplads. 
 
Øvrigt personale inviteres 
via e-boks. 

Personale på sygehus vaccineres på 
sygehus. 
Øvrigt personale vaccineres på regio-
nalt vaccinationscenter eller evt. på ar-
bejdsplads fx plejehjem 

5. Udvalgte personer med tilstande 
og sygdomme, som medfører særlig 
øget risiko for alvorligt forløb ved 
COVID-19 

Personer med tilstande og sygdomme, som medfø-
rer særlig øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-
19. 

Visiteres med udgangs-
punkt i datatræk. Kan der-
udover visiteres af behand-
lingsansvarlig læge på sy-
gehus eller af praktise-
rende læge ud fra en kon-
kret lægefaglig vurdering 
på basis af Sundhedssty-
relsens kriterier for perso-
ner i særlig øget risiko. 
 
Inviteres via e-boks. 

På sygehus eller regionalt vaccinations-
center. 
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6. Udvalgte pårørende til personer i 
særlig øget risiko for et alvorligt for-
løb eller pårørende som er en uund-
værlig omsorgs- eller plejeperson 

Pårørende, som er fast involveret i helt særlige ple-
jeopgaver, eller som fungerer som en uundværlig 
omsorgsperson i plejen og omsorgen for en person i 
særlig øget risiko samt pårørende til personer i sær-
lig øget risiko, hvor personen i øget risiko ikke selv 
kan vaccineres eller hvor der forventes utilstrække-
lig effekt af vaccinen. 

Visiteres af personen i 
særlig øget risikos patient-
ansvarlig læge, eller den 
pårørendes praktiserende 
læge, ud fra en konkret læ-
gefaglig vurdering på basis 
af Sundhedsstyrelsens kri-
terier. 
 
Inviteres via e-boks. 
 

På regionalt vaccinationscenter. 

7. Personer med alder 80-84 år Omfatter personer med alder 80-84 år. Visiteres via CPR-udtræk 
og inviteres via e-boks. 

Selvhjulpne i eget hjem kan vaccineres 
på regionalt vaccinationscenter. 

8. Personer med alder 75-79 år Omfatter personer med alder 75-79 år. Visiteres via CPR-udtræk 
og inviteres via e-boks. 

Selvhjulpne i eget hjem kan vaccineres 
på regionalt vaccinationscenter. 

9. Personer med alder 65-74 år Omfatter personer med alder 70-74 år. Visiteres via CPR-udtræk 
og inviteres via e-boks. 

Selvhjulpne i eget hjem kan vaccineres 
på regionalt vaccinationscenter. 

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

Personer i øget risiko, som ikke allerede er vaccine-
ret i ovennævnte grupper. 

Visiteres med udgangs-
punkt i datatræk. Kan der-
udover visiteres af prakti-
serende eller anden be-
handlende læge efter kon-
kret lægefaglig vurdering 
iht. Sundhedsstyrelsens 
definition af personer i øget 
risiko.  
 
Inviteres via e-boks. 

Selvhjulpne i eget hjem kan vaccineres 
på regionalt vaccinationscenter. 

11. Personale, der varetager øvrige 
samfundskritiske funktioner 

Defineres af Sundhedsstyrelsen ud fra rådgivning 
fra Den Nationale Operative Stab. 

Arbejdsgiver. 

Inviteres via e-boks. 

På regionalt vaccinationscenter. 

12. Øvrige befolkning Initialt evt. aldersstratificeres.  
Efterfølgende ingen afgrænsning ud over sv.t. vacci-
nens godkendelsespopulation 

Stratificeres på alder.  

Visiteres via CPR-udtræk 
med invitation via e-boks.  

På regionalt vaccinationscenter eller på 
sigt evt. via vanlige vaccinationssteder 
(egen læge, apoteker og lign.) 


