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Tre ud af fire borgere over 65 år blev vaccineret mod influenza i 

den forgangne sæson 
Tilslutningen til vaccination mod influenza blandt personer over 65 år ramte et histo-
risk højt niveau i den forgangne sæson. Det skyldes ikke mindst, at cirka 275.000 

flere personer over 65 år valgte at lade sig vaccinere i forhold til tidligere. Interessen 
for at blive vaccineret er ikke lige stor i hele landet. I otte kommuner er det færre 
end syv ud af ti borgere over 65 år, der er blevet vaccineret mod influenza. 

 
WHO har siden 2003 haft et mål om, at 
75 procent af borgerne over 65 år og 

andre, der er i særlig risiko for at blive 
alvorligt syge, skal vaccineres mod in-
fluenza.1  

 
Det mål bakker den danske regering op 
om. Derfor er det gratis for personer 

over 65 år og andre udvalgte person-
grupper2 at blive vaccineret mod influ-
enza. Samtidig gennemfører Sundheds-

styrelsen årligt en informationsindsats 
for at øge andelen i risikogruppen, der 
bliver vaccineret. Alligevel er det kun 

omkring halvdelen af personerne over 65 år, som er blevet vaccineret mod influenza, 
de seneste mange år, jf. figur 1.  
 

Da verden blev ramt af COVID-19, opstod der et hidtil uset fokus på vacciner og de-
res gavnlige virkning. Samtidig var der studier3, som pegede på, at risikoen for at dø 
af en infektion med coronavirus fordobles, hvis man bliver smittet med coronavirus 

og influenza samtidigt. Det er formentlig blandt årsagerne til, at vaccinationstilslut-
ningen blev rekordhøj i den forgangne influenza-sæson. 
 

Som det fremgår af figur 1 valgte 75 procent af borgerne over 65 år at tage imod til-
buddet om at blive vaccineret mod influenza. 

 
 
 

                                        
1 Målet blev vedtaget ved den 56. WHO-samling i 2003. https://www.who.int/immuni-
zation/sage/1_WHA56_19_Prevention_and_control_of_influenza_pandemics.pdf?ua=1. 
2 Jf. Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper. 
3 Se fx Stowe et al (2020), Interactions between SARS-CoV-2 and Influenza and the impact of coinfection on 
disease severity: A test negative design., International Journal of Epidemiology. 

Gratis vaccination til risikogrupper  
En række risikogrupper har adgang til gra-
tis vaccination mod influenza. Det gælder 

blandt andet personer der er fyldt 65 år, 
førtidspensionister, personer med visse 
kroniske sygdomme, svært overvægtige 

og gravide. 
 
Personer i risiko for at blive særligt syge af 

influenza kan typisk få den gratis vaccina-
tion fra den 1. oktober til midt i januar 
året efter. 

https://www.who.int/immunization/sage/1_WHA56_19_Prevention_and_control_of_influenza_pandemics.pdf?ua=1
https://www.who.int/immunization/sage/1_WHA56_19_Prevention_and_control_of_influenza_pandemics.pdf?ua=1
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Figur 1. Vaccinationstilslutning blandt personer over 65 år 

 
Kilde: SSI.dk 

 
Apotekerne fordobler sit bidrag 
Det er veldokumenteret på både dansk grund4 og i udlandet5, at let adgang til vacci-

nation øger tilslutningen. 
 
Apotekerne tilbyder netop let tilgængelighed, fordi man typisk kan komme ind fra 

gaden og få vaccinationen uden at skulle bestille tid i forvejen. Der er samtidig sta-
digt flere apoteker, som de seneste år har valgt at tilbyde at vaccinere mod influ-
enza. Et tilbud, som borgerne i Danmark har taget imod med stor interesse. 

 
I sæsonen 2018/2019 valgte omkring 65.000 borgere at blive vaccineret mod influ-
enza på apoteket. I 2019/2020 var der 350 apoteker, som tilbød at vaccinere mod 

influenza. De vaccinerede i omegnen af 120.000 danskere. Altså næsten dobbelt så 
mange som året før. 
 

I den forgangne sæson (2020/2021) var det muligt at blive vaccineret mod influenza 
på 389 apoteker. Det tog over 250.000 danskere imod. Langt de fleste af dem fik 

vaccinationen gratis, da de tilhørte en risikogruppe. 
 
Det betyder, at apotekerne gennemførte dobbelt så mange influenzavaccinationer i 

den forgangne sæson, som de gjorde sæsonen før.  
 
Store kommunale forskelle 

Tilslutningen til at blive influenzavaccineret blandt personer over 65 år er generelt 
høj på tværs af landet, men der er en vis variation. Det er illustreret på nedenstå-
ende landkort. Kommuner, hvor andelen af kommunens indbyggere over 65 år, der 

har valgt at lade sig vaccinere mod influenza svarer til landsgennemsnittet på 75 

                                        
4 Jf. Evalueringen af nærvaccinationsindsatsen https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/Corona/Vaccina-
tion/Evaluering-af-den-saerlige-vaccinationsindsats-i-uge-22-til-25-
2021.ashx?la=da&hash=A660C2694BAADBB150A9023721D50130617A7DD7 
5 Se Papastergiou J et al. (2014), Community pharmacist-administered influenza immunization improves pa-
tients access to vaccines, Canadian Pharmacist Journal, 2014 og Andersen C et al (2016), Who uses pharmacy 
for flu vaccinations? Population profiling through a UK Pharmacy chain, International Journal of Clinical Phar-
macy, 2016. 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/Corona/Vaccination/Evaluering-af-den-saerlige-vaccinationsindsats-i-uge-22-til-25-2021.ashx?la=da&hash=A660C2694BAADBB150A9023721D50130617A7DD7
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/Corona/Vaccination/Evaluering-af-den-saerlige-vaccinationsindsats-i-uge-22-til-25-2021.ashx?la=da&hash=A660C2694BAADBB150A9023721D50130617A7DD7
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/Corona/Vaccination/Evaluering-af-den-saerlige-vaccinationsindsats-i-uge-22-til-25-2021.ashx?la=da&hash=A660C2694BAADBB150A9023721D50130617A7DD7
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procent er farvet hvide. Kommuner, hvor andelen er mindre end landsgennemsnittet 
er farvet røde. Jo mørkere, jo lavere andel er vaccineret. De kommuner, hvor ande-

len af vaccinerede over 65 år er højere end landsgennemsnittet er farvet grønne. Jo 
mørkere, jo højere andel er vaccineret. 
 

Det er tydeligt, at der er en tendens til særlig høj tilslutning til vaccination i de stør-
ste byer, mens tilslutningen er lavere i landdistrikterne. 
 

Figur 2. Vaccinationstilslutning blandt personer over 65 år i influenzasæso-
nen 2020/2021 i kommunerne 

 
Kilde: SSI.dk 

 

Vaccinationstilslutningen i de enkelte kommuner er gengivet i tabel 1. Som det frem-
går var der en række kommuner, hvor andelen af vaccinerede borgere over 65 år 
ligger omkring 80 procent. Topscoreren er Allerød Kommune, hvor 82 procent af bor-

gerne over 65 år valgte at blive vaccineret mod influenza i den forgangne sæson. Til 
gengæld er der fem kommuner, hvor under 70 procent af borgerne over 65 år valgte 
at lade sig vaccinere. Det drejer sig om Bornholm, Guldbordsund, Hjørring, Stevns, 

Lolland, Morsø, Ærø og Læsø. 
 
Tabel 1. Vaccinationstilslutningen blandt personer over 65 år i influenzasæ-

sonen 2020/21, fordelt på kommuner (procent) 

Allerød 82 

Århus 80 

Furesø 79 

Hørsholm 79 



4 af 5 

Odder 79 

Roskilde 79 

Solrød 79 

Egedal 78 

Lejre 78 

Odense 78 

Vallensbæk 78 

Ballerup 77 

Favrskov 77 

Fredensborg 77 

Fredericia 77 

Frederiksberg 77 

Gentofte 77 

Helsingør 77 

Herlev 77 

Horsens 77 

Høje Tåstrup 77 

Kolding 77 

Lyngby-Taarbæk 77 

Skanderborg 77 

Tårnby 77 

Vejle 77 

Aalborg 77 

Dragør 76 

Gladsaxe 76 

Hedensted 76 

Herning 76 

Hillerød 76 

Randers 76 

Rudersdal 76 

Samsø 76 

Silkeborg 76 

Syddjurs 76 

Viborg 76 

Assens 75 

Frederikssund 75 

Greve 75 

Holbæk 75 

Køge 75 

Næstved 75 

Svendborg 75 

Sønderborg 75 

Vejen 75 

Albertslund 74 

Brønderslev-Dronninglund 74 

Esbjerg 74 

Faaborg-Midtfyn 74 

Glostrup 74 

Haderslev 74 

Holstebro 74 

Ikast-Brande 74 

Kerteminde 74 

Ringsted 74 
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Rødovre 74 

Skive 74 

Bogense 73 

Faxe 73 

Hvidovre 73 

Ishøj 73 

Rebild 73 

Slagelse 73 

Sorø 73 

Brøndby 72 

Fanø 72 

Kalundborg 72 

København 72 

Mariagerfjord 72 

Middelfart 72 

Norddjurs 72 

Nyborg 72 

Odsherred 72 

Tønder 72 

Varde 72 

Vordingborg 72 

Aabenraa 72 

Billund 71 

Frederikshavn 71 

Lemvig 71 

Ringkøbing-Skjern 71 

Thisted 71 

Frederiksværk-Hundested 70 

Gribskov 70 

Jammerbugt 70 

Langeland 70 

Struer 70 

Vesthimmerland 70 

Bornholm 69 

Guldborgsund 69 

Hjørring 69 

Stevns 69 

Lolland 68 

Morsø 68 

Ærø 64 

Læsø 59 
Kilde: SSI.dk 


