
Drøftelse af mulige værktøjer i forhold til den stigende Corona-smit-
te blandt ikke-vaccinerede borgere (DAK)

REFERAT

Sundhedsstrategisk Forum drøftede den stigende smitte i Syddanmark og håndteringen heraf i 
kommunerne. 

Morten Sodemann, Overlæge og professor på SDU, deltog på mødet i Det Administrative kontakt-
forum den 3. november, og gav et inspirationsoplæg til håndteringen. Præsentationen er vedhæftet 
som bilag til sagen.

RESUMÉ
Der ønskes en drøftelse af hvilke værktøjer, der kan tages i anvendelse i forbindelse med den sti-
gende Corona-smitte blandt ikke-vaccinerede borgere.

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
FOA og Sundhedsstyrelsen er gået sammen om en informationskampagne (se link nede i sags-
fremstillingen) om at sikre, at endnu flere sundhedspersonaler vaccineres, da en højere tilslutning 
til vaccination blandt de, der til daglig har tæt kontakt til ældre og sårbare, kan være med til at sikre 
en endnu bedre beskyttelse af de sårbare borgere.

INDSTILLING
Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum 

 Drøfter udfordringen, herunder hvilke værktøjer, der kan bringes i anvendelse med henblik 
på at få flere ikke-vaccinerede til at lade sin vaccine.

INDSTILLING
Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum:

 Drøfter udfordringen, herunder hvilke værktøjer, der kan bringes i anvendelse med henblik 
på at få flere ikke-vaccinerede til at lade sin vaccine.

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
I forbindelse med den stigende Coronasmitte i samfundet ønskes en drøftelse og vidensdeling i 
forhold til, hvad der kan gøres for at få de sidste befolkningsgrupper med i vaccinationsprogram-
met. Helt konkret har flere syddanske kommuner udfordringer med, at smitten stiger blandt de etni-
ske folkegrupper. Der har været iværksat en del forskellige tiltag for at få dem til at tage imod vac-
cination, men med meget begrænset held. 

Som baggrund for drøftelsen vil overlæge og professor Morten Sodemann på mødet i Det Admini-
strative Kontaktforum give et inspirationsoplæg om, hvad der kan gøres for at få flere til at blive 
vaccineret.



Sundhedsstyrelsen og FOA er netop gået sammen for at sikre, at endnu flere blandt sundhedsper-
sonalet bliver vaccineret med henblik på at imødegå smitte blandt ældre og sårbare. 
Se pressemateriale her: COVID-19 vaccination af sundhedspersonalet beskytter ældre og sårbare 
personer - Sundhedsstyrelsen

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/COVID-19-vaccination-af-sundhedspersonalet-beskytter-aeldre-og-saarbare-personer
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/COVID-19-vaccination-af-sundhedspersonalet-beskytter-aeldre-og-saarbare-personer

