
 

 
 
 
 
 
 
 
Aldrig før er så mange danskere blevet vaccineret mod influenza 
i almen praksis 
 
Hovedbudskaber 

• 1,7 mio. danskere fik en influenzavaccination i årets vaccinationssæ-
son. Det er en eksplosiv stigning siden tiden før COVID-19, hvor ca. 
halvt så mange blev vaccineret.  

• 1,4 mio. heraf er danskere i risikogrupper, som får tilbudt gratis vac-
cination. 

• 78 % af de 65+årige blev vaccineret mod influenza i 2021/2022-sæ-
sonen – det er den højeste andel nogensinde. Dermed blev WHO’s 
anbefaling om flere end 75 % af alle 65+årige opnået for blot anden 
gang (første gang var sæsonen før).  

• To ud af tre af borgerne i risikogrupperne blev vaccineret i almen 
praksis. Blandt borgere på +80 var det tre ud af fire. 

• I influenzasæsonen 2022/23 overgår ansvaret for at vaccinere til re-
gionerne, som dog kan vælge at benytte andre aktører, herunder 
praktiserende læger. PLO anbefaler på baggrund af analysen, at der 
for målgruppen for den gratis vaccination fortsat er et trygt og nært 
tilbud om at blive vaccineret hos egen læge. 

 
Baggrund 
Influenzavirus kan være alvorlig for visse grupper i befolkningen. Den fore-
kommer hyppigst i vintersæsonen, og der gives et årligt tilbagevendende til-
bud om gratis vaccination til udvalgte risikogrupper. Vaccinationssæsonen 
går fra 1. oktober og frem til midt i januar. I de seneste to år har der været 
et øget fokus på influenzavaccination, mens også COVID-19 virus har flore-
ret. For at mindske influenzasmitten i samfundet har der i denne sæson ud-
over de traditionelle risikogrupper, som er 65+årige, gravide, sundheds- og 
plejepersonale og personer med bestemte kroniske sygdomme, også været 
tilbudt gratis vaccination til 2-6-årige.  
 
Den gratis vaccination tilbydes i almen praksis, som er den primære vaccina-
tør, mens også apoteker og vaccinationscentre tilbyder vaccinationen. En 
række persongrupper har igennem mange år haft adgang til gratis influenza-
vaccination. Denne vaccination har kunnet leveres af en lang række aktører, 
herunder har praktiserende læger haft mulighed for at indkøbe og vaccinere 
disse personer.  
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I influenzasæsonen 2022/23 er det besluttet, at regionerne skal varetage opgaven med gra-
tis sæsonvaccinationer. Den enkelte region kan som en del af opgavevaretagelsen dog be-
nytte andre aktører, bl.a. praktiserende læger, men det er endnu uafklaret, hvorvidt og i hvil-
ket omfang det vil ske.i  
 
PLO mener, bl.a. med udgangspunkt i nærværende analyse, at alle i risikogrupperne, der er i 
målgruppen for den gratis vaccination, fortsat kan blive vaccineret i almen praksis, som kan 
levere et trygt og nært vaccinationstilbud. 
 
Aldrig før er så mange danskere blevet vaccineret mod influenza – WHO’s målsætning om 
tilslutning er for andet år i træk blevet nået 
De seneste år er der sket en massiv stigning i antallet af danskere, som influenzavaccineres. I 
indeværende influenzasæson, 2021/2022, er 1,7 mio. danskere blevet vaccineret. Det er 
350.000 flere end sæsonen inden og 800.000 flere end i 2019/2020, lige inden COVID-19.ii  
 
Den store tilslutning de seneste to år bør givetvis ses i lyset af COVID-19 pandemien, og det 
er usikkert, om tilslutningen vil være lige så høj i den kommende influenzasæson og årene 
derefter.  
 
1,4 mio. af de vaccinerede i denne sæson er personer i risikogrupperne, som tilbydes gratis 
vaccination. Her er den klart største målgruppe 65+årige. 
 
I en lang årrække har andelen af 
65+årige, som er blevet vaccine-
ret, ligget omkring 50 %, men 
for første gang i 2020/2021 blev 
WHO’s anbefaling om en tilslut-
ning blandt 65+årige på mindst 
75 % nået.iii Det var også første 
sæson, hvor COVID-19 var alle-
stedsnærværende, og der var 
her ekstra fokus på influenza-
vaccination, både for at mindske 
risikoen for samtidig sygdom og 
for ikke at belaste sundhedsvæ-
senet.  
 
I årets sæson har 925.000 65+årige takket ja til vaccination, og dermed er en rekordhøj andel 
på 78 % 65+årige blevet vaccineret.  
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Almen praksis vaccinerer rekordmange patienter i risikogrupperne i hele landet 
Den stigende tilslutning til influenzavaccinationen blandt risikogrupperne har også betydet 
mere travlhed i almen praksis 
med vaccinationsindsatsen. I 
næsten alle landets 1.650 læ-
gepraksis er der givet influen-
zavaccinationer. I gennemsnit 
har hver klinik vaccineret 
flere end 500 patienter i risi-
kogrupperne i indeværende 
sæson.  
 
Sammenlagt er 910.000 pati-
enter i risikogruppen blevet 
vaccineret i almen praksis, 
svarende til to ud af tre vacci-
nerede i risikogrupperne. Det er ca. 100.000 flere end sidste år, som også var et rekordår, og 
400-500.000 flere, end vi har 
set i årene før COVID-19. Al-
men praksis er særligt blevet 
anvendt blandt ældre og børn 
i risikogrupperne, hvor ca. tre 
ud af fire over 80 år er blevet 
vaccineret i almen praksis.  
 
Blandt den nye målgruppe, 2-
6-årige børn, var almen prak-
sis de første, der vaccinerede i 
vaccinationssæsonen. Den 
praktiserende læge ser ofte 
børnefamilierne og er den na-
turlige indgang til sundheds-
væsenet. I slut-november 
blev der åbnet for, at apote-
kerne også kunne tilbyde vac-
cinationen. 99 % af de ca. 
109.000 børn fra målgrup-
pen, som har fået vaccinen, 
blev vaccineret i almen prak-
sis.  
 
Der er generelt stor forskel i 
vaccinationstilslutningen i de forskellige målgrupper. Alle grupperne blandt de 65+årige, inkl. 
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plejehjemsbeboere, skiller sig ud med en høj tilslutning, mens tilslutningen er markant lavere 
for alle de yngre målgrupper. 
 
 

 
i PLO, PLO’rientering 05/2022, https://www.laeger.dk/plorientering-05/2022#influenza  
ii Statens Serum Institut, Vaccinationstilslutning: Influenza (aldersgr.) https://statistik.ssi.dk/  
iii Statens Serum Institut, EPI-NYT, 2021 https://www.ssi.dk/aktuelt/nyhedsbreve/epi-nyt/2021/uge-46b---2021  
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