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Nina Bach Ludvigsen, Transportgruppen

Fra: Sundhedsstyrelsen Institutionspostkasse <SST@SST.DK>
Sendt: 11. december 2020 12:47
Til: Nina Bach Ludvigsen, Transportgruppen
Emne: SV: Brandvæsenet i den første fase af vaccinationsindsatsen mod covid-19

Kære Flemming Overgaard,  
 
Tak for din mail.  
 
Det må forventes, at de første COVID-19-vacciner vil komme af flere mindre leverancer, og der er 
derfor behov for at prioritere den eller de grupper af befolkningen, som først skal tilbydes vaccination. 
Samtidig er der behov for løbende vurdering og revurdering af indsatsen i forhold til de aktuelle 
forhold, herunder hvilke grupper, vaccinerne er godkendte og egnet til, hvor mange og hvilke vacciner, 
som er til rådighed, og hvor smitten i samfundet er størst. De præcise afgrænsninger af målgrupper 
skal fastlægges endeligt, så snart alle disse forhold omkring de nye vacciner kendes.  
 
Jeg vil tro, at brandmænd kommer til at høre under samme kategori som politi, pædagoger og så 
videre. Jeg vil dog gerne understrege, at dette ikke betyder, at de vil være først i køen til en vaccine.  
 
De målgrupper, der antages først at blive tilbudt vaccination er: 
 
Sundheds- og plejepersonale samt udvalgt personale i socialsektoren med tæt borger- eller 
patientkontakt. 
Personer i øget risiko, som har sygdomme og tilstande, som øger risikoen for alvorligt forløb ved 
COVID-19. 
Personer i øvrige samfundskritiske funktioner. 
 
Transportsektoren, politiet, lærer, pædagoger og lignende udgør et meget stort antal mennesker, og 
det vil i første omgang slet ikke være muligt at skaffe så mange vacciner.  
 
Med venlig hilsen 
_____________________ 
 
Stine Danielsen 
Informationsmedarbejder 
 

 
 
T +45 72 22 74 00 
sst@sst.dk 
 

Fra: Nina Bach Ludvigsen, Transportgruppen <nina.ludvigsen@3f.dk>  
Sendt: 4. december 2020 08:32 
Til: Sundhedsstyrelsen Institutionspostkasse <SST@SST.DK> 
Emne: Brandvæsenet i den første fase af vaccinationsindsatsen mod covid-19 
 
Til rette vedkommende 
 
Vi får i øjeblikket henvendelser fra vores medlemmer om, hvorvidt brandmænd er tænkt ind i første fase af 
vaccinationsindsatsen. Jeg håber, at I kan hjælpe med en afklaring. 
 
Se vedhæftede henvendelse. 
 
Ser frem til at høre fra jer. 
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På vegne af Flemming Overgaard 
 
Venlig hilsen 
 
Nina Bach Ludvigsen 
Sundhedspolitisk seniorkonsulent 
Reddernes Udviklingssekretariat 
 

 
 
3F Transportgruppen 
Kampmannsgade 4 
1790 København V 
 
Telefon: 88 92 03 22 
Mobil: 40 85 52 92 
www.3frus.dk 
 


