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Sundhedsstyrelsen sendte den 12. marts et brev til alle kommuner om kom-
mende kampagner, herunder en kampagne for influenzavaccination. Dette 
brev beskriver, hvad kampagnen kommer til at bestå i, og hvordan kommu-
nen kan være med.  
 

Gratis vaccinationen for tre grupper 
Siden 2002 har det været gratis at blive vaccineret for personer, der er fyldt 
65 år. Tilbuddet om en gratis vaccination er blevet udvidet i 2007, så det nu 
gælder for:  

1) Personer der er 65 år eller derover 
2) Personer med bestemte kroniske sygdomme uanset alder 
3) Førtidspensionister 

Det gratis tilbud kan benyttes fra den 1. oktober 2007 og året ud. Bekendtgø-
relsen samt Sundhedsstyrelsens vejledning vil kunne findes på Indenrigs- og 
Sundhedsministeriets hjemmeside www.im.dk.  
 
Tidspunkt for vaccinationer 
Influenzavaccinationen anbefales foretaget i oktober og november måned. 
Det vil sige, før influenzasæsonen starter, hvilket normalt er fra december til 
april. Hvor helbredsmæssige årsager gør det påkrævet, kan vaccinationerne 
foretages i eget hjem.  
 
Hvem kan vaccinere 
Det er frivilligt, hvordan man organiserer influenzavaccinationen, idet både 
praktiserende læger, private vaccinationsfirmaer og kommuner kan deltage. 
Vaccinationerne skal foretages af en læge eller af en anden på lægens ansvar. 
Der må ikke tages mere for vaccinationerne end de i bekendtgørelsen fastsat-
te beløb. 
 

Kort om influenza 
Influenza rammer os hvert år, og hvert 2.-3. år får vi en epidemi, hvor op 
mod 20 % af befolkningen bliver ramt. Influenza fører, udover en øget syge-
lighed, også til en stigning i hospitalsindlæggelser og i dødeligheden i be-
folkningen. De alvorlige, komplicerede sygdomsforløb rammer især ældre 
mennesker og personer med nogle kroniske sygdomme uanset alder. En vac-
cination mod influenza er den bedste beskyttelse mod sygdommen. 
 

 



Målet er at øge vaccinationsdækningen  
Sundhedsstyrelsens kampagne har som mål at øge vaccinationsdækningen 
for de personer, der er i særlig risiko for alvorlig influenzasygdom.  
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Den nationale indsats 
Kampagnen omfatter en national indsats, der består af:  

 TV-spots i nationale medier fra uge 39-43 
 Annoncer i relevante ugeblade og medlemsblade i samme periode 

 
Sundhedsstyrelsen sender desuden materiale ud til kommunerne, der kan 
bruges til at sætte fokus på området. Materialet kan bruges som en idébank, 
som kommunen selv kan sætte sit præg på. 
 
Materialet består af:  
 En beskrivelse af kampagnens budskab og elementer 
 Tre faktapapirer med svar på hyppigt stillede spørgsmål (til målgruppen 

for vaccinationen, kommunerne og til lægerne) 
 Et forslag til en tekst til en mindre annonce 
 En billedfil med kampagnens logo 
 Et forslag til en pressemeddelelse 

   
Derudover vil der blive lagt information om influenzavaccination på Sund-
hedsstyrelsens hjemmeside. 
 
Hvornår kommer materialet? 
Materialet bliver sendt ud til alle kommuner i august måned og er beregnet 
til brug i september og oktober måned.  
 
Hvordan organiseres vaccinationen i jeres kommune? 
Som led i kampagnen samler Sundhedsstyrelsen oplysninger om, hvordan 
vaccinationen tilbydes i hver enkelt kommune.   
 
Vi vil derfor bede jer maile en kort og konkret beskrivelse af, hvad I tilbyder 
borgerne i jeres kommune samt et link til jeres hjemmeside eller til den del 
af jeres hjemmeside, hvor I skriver om influenza.  
Send informationerne til kbr@bysted.dk senest 1. august 2007. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Else Smith 
Centerchef 
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