
 

PLO ANALYSE 

Hurtig omstilling i almen praksis bidrog til, at markant 
flere danskere blev vaccineret i december 
 
Hovedbudskaber 

• Almen praksis blev i slutningen af november med kort varsel bedt om 
at medvirke til at vaccinere danskerne mod COVID-19. Indsatsen var 
indtil da stort set udelukkende foregået på de regionale vaccinations-
centre. 

• I løbet af få dage åbnede hundredevis af lægeklinikker for vaccina-
tion mod COVID-19. Allerede i løbet af den første uge (uge 48), hvor 
almen praksis blev inkluderet i vaccinationsindsatsen, blev adgangen 
til vaccinationssteder udvidet med knap 800 lægehuse. 

• I løbet af uge 49 steg tallet til knap til ca. 1.000 lægepraksis, og i dag 
tilbyder 1.239 lægeklinikker (74,4 % af alle klinikker) i hele landet CO-
VID-vaccination.  

• Fra uge 48 og frem til årsskiftet har almen praksis givet 447.000 ud af 
de i alt 2.457.000 vaccinationer, som blev givet i perioden – svarende 
til 18,2 %. 

• Almen praksis’ indsats var på sit højeste i de sidste to uger frem mod 
jul. Her blev der givet 351.000 vaccinationer svarende til 25 % af alle 
vaccinationer. 

• Den udvidede indsats medvirkede til at realisere myndighedernes 
mål om at vaccinere 300.000 borgere om ugen fra uge 49 og 500.000 
om ugen fra midt-december. Målet om at have kapacitet til at vacci-
nere op til 1 mio. ugentligt blev nået i uge 51. 

 
Baggrund 
Med ønsket om at få så mange borgere som muligt revaccineret med et 
tredje stik meldte sundhedsministeren d. 22. november ud, at vaccinations-
kapaciteten skulle udvides, så 300.000 borgere kunne vaccineres mod CO-
VID-19 ugentligt fra mandag d. 6. december (uge 49).i  
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D. 25. november kom der nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om vaccination af børn i 
alderen 5-11, hvilket satte yderligere pres på behovet for adgang til vaccination.  
 
Grundet stigende smittetal og konstateringen af omikron-varianten i Danmark d. 28. novem-
ber blev der holdt pressemøde d. 1. december, hvor bl.a. vaccinationsindsatsen endnu en-
gang skulle skrues i vejret, så 500.000 danskere ugentligt kunne vaccineres fra midten af de-
cember.ii 
 
For at kunne komme i mål hermed var der behov for at øge kapaciteten, så ventetiden til 
vaccination kunne nedbringes, og der kunne dæmmes op for risikoen for, at stigende smitte 
kunne risikere at overbelaste hospitalsvæsenet. Der var brug for at mobilisere alle gode 
kræfter, og derfor blev der indgået aftale om, at almen praksis nu kunne bidrage til indsat-
sen i alle regioner fra uge 48iii. Dog kunne praktiserende læger i Region Sjælland i første om-
gang kun vaccinere børn i alderen 5-15 år. Men fra d. 13. december blev ordningen udvidet i 
Region Sjælland, så også borgere over 15 år kunne blive vaccineret i almen praksis, ligesom i 
resten af landet. 
 
Hurtig omstilling af arbejdet i almen praksis sikrede lettere adgang til vaccination 
Det akutte behov for at øge kapaciteten i vaccinationsindsatsen i slutningen af november 
blev hurtigt imødekommet af almen praksis. Almen praksis er borgernes indgang til sund-
hedsvæsenet, og derfor er det naturligt for mange borgere at få sin vaccination hos egen 
læge. Almen praksis er da også det primære vaccinationssted for influenzavaccinationerne, 
ligesom det er familiens egen læge, der står for børnevaccinationsprogrammet. 
 
Fredag d. 3. december, få dage efter at aftalerne om vaccinationsindsatsen i almen praksis 
faldt på plads i hele landet, stod 800 klinikker i almen praksis klar til at vaccinere. Det var en 
væsentlig forøgelse i 
forhold til de om-
kring 100 regionale 
vaccinationssteder, 
der var på davæ-
rende tidspunkt.  
 
I dag tilbydes der 
vaccination mod CO-
VID-19 1.399 steder i 
landet, hvoraf 78 % 
af stederne er i al-
men praksis.iv  
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Vaccinationsmål om først 300.000 og senere en halv million vaccinerede ugentligt blev 
nået 
Omstilling til en større vaccinationskapacitet i slut-november og start-december var ikke 
bare en stor opgave for almen praksis, men for hele sundhedsvæsenet, hvilket i starten be-
tød ventetider flere steder i landet.v I løbet af uge 48 blev almen praksis inddraget, men det 
var først fra uge 49, at lægerne begyndte at have de fornødne vacciner i hele landet.  
 
Målet om 300.000 vaccinerede i uge 49 blev nået, idet i alt 385.000 blev vaccineret i uge 49. 
Heraf vaccinerede al-
men praksis 43.400 
svarende til 11 %.vi  
 
Det politiske mål om at 
udvide vaccinations-
indsatsen yderligere til 
500.000 ugentligt i 
midten af december 
blev også indfriet, med 
1,8 mio. vaccinerede i 
uge 50-52. I uge 50-52 
blev 394.000 vaccine-
ret i almen praksis, der 
altså dermed stod for 
mere end hver femte af de vaccinationsstik, der blev givet. 
 
Fra uge 50 var målet samtidig at få løftet kapaciteten, så op til 1 mio. danskere ugentligt 
kunne vaccineres. Dette blev nået i den følgende uge 51.vii  
 
Travlhed med vaccinationer i almen praksis i de hektiske uger op mod jul 
Sammen med resten af sundhedsvæsenet bidrog almen praksis med en ekstra indsats frem 
mod jul. Uge 50 og uge 51 var blandt de to uger i hele 2021, hvor flest danskere fik en vacci-
nation. De praktiserende læger var her travlt beskæftiget med at bidrage til COVID-vaccinati-
onsindsatsen udover det almindelige arbejde i klinikkerne. 
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I Region Nordjylland og Region 
Syddanmark blev knap en tred-
jedel af vaccinationerne givet i 
almen praksis. I Region Sjæl-
land, hvor det først fra starten 
af uge 50 var blevet muligt at 
vaccinere voksne, nåede almen 
praksis alligevel op på at stå for 
en femtedel af alle vaccinatio-
ner, der blev givet i løbet af de 
to uger.  
 
I alt blev der givet 1,4 mio. vac-
cinationsstik i løbet af de 14 
dage, hvoraf almen praksis stod 
for 351.200. Det udgjorde 25 % 
af hele vaccinationsindsatsen i uge 50 og 51. viii 
 
 

 
i https://sum.dk/nyheder/2021/november/danmark-skal-vaccinere-300000-om-ugen  
ii https://www.stm.dk/presse/pressemoedearkiv/pressemoede-den-1-december-2001/  
iii https://www.regioner.dk/services/nyheder/2021/december/de-praktiserende-laeger-skal-hjaelpe-med-co-
vid-vaccination-i-hele-landet  
iv Antal vaccinationssteder trukket 12. januar 2022, fra coronasmitte.dk, National Kommunikations Partnerskab 
COVID-19 https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/kort-over-vaccinationssteder. Bemærk at antallet af vaccina-
tionssteder i almen praksis er lavere end antallet af lægeklinikker, der tilbyder vaccination. Dette skyldes, at der 
er en del forskellige lægeklinikker, der fysisk holder til på samme lokation. 
v https://sum.dk/nyheder/2021/december/de-praktiserende-laeger-skal-hjaelpe-med-covid-vaccination-i-hele-
landet  
vi Egne beregninger pba. tal fra regionerne og fra DDV – Det Danske Vaccinationsregister. 
vii https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2022/Corona/Vaccination/Monitorering/Monitorering-af-vaccineud-
rulning-uge-1-2022---tirsdag.ashx?la=da&hash=FCF8946FD27AD512E94CFCCCE1CEDBF1A90FD291  
viii Egne beregninger pba. tal fra regionerne og fra DDV – Det Danske Vaccinationsregister 
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