
Velkommen til webinar om vaccination 
mod COVID-19 målrettet borgere, der 
ikke taler dansk, og sårbare borgere 
med anden kulturel baggrund
Tirsdag den 2. marts 2021



Program
• Velkommen 

Chefkonsulent Sara Glahder Lindberg, KL

• Informationsindsatsen om vaccination mod COVID-19 og udrulningen af vaccinationsprogrammet 
Specialkonsulent Anne Rygaard, Sundhedsstyrelsen

• Initiativer ift. borgere, der ikke taler dansk og sårbare borgere med anden kulturel baggrund
Fuldmægtig Nina Timm Tornbjerg, Sundhedsstyrelsen

• Tilbud om ledsagelse til vaccination
Beredskabsrådgiver Mette Møller Pedersen, Røde Kors

• Godkendelse af vacciner, vaccine effekt og bivirkninger
Læge Bibi Scharff, Lægemiddelstyrelsen

• QnA om vaccinationerne mod COVID-19
Enhedschef og overlæge Bolette Søborg, Sundhedsstyrelsen og læge Bibi Scharff, Lægemiddelstyrelsen

• Afrunding
Fuldmægtig Nina Timm Tornbjerg, Sundhedsstyrelsen



Vælg layout/design
1. Højreklik på slide i venstre side 

2. Vælg et passende layout 
fra “drop ned” menuen

Alternativt kan du vælge layout direkte under 
knappen Nyt slide, når du laver et nyt slide

Agenda

Punktopstilling
Niveau 1-2 = Punktopstilling
Klik på TAB-tasten én gang 

for at få niveau 2 
Tryk ENTER for ny linje

Brug SHIFT+TAB-tasterne 
for at komme tilbage

Alternativt kan Forøg og 
Formindsk listeniveau bruges til 

at hoppe mellem tekst-
typografierne

Deltag i chatten eller stil et spørgsmål

Brug chatten for at snakke 
med de andre deltagere

Brug ”Ask!” knappen for 
at stille et spørgsmål



8. marts 2021

Anne Rygaard
Specialkonsulent, Forebyggelse, 
Sundhedsstyrelsen

Kommunikations-
indsats 
om vaccination 
mod COVID-19
Strategi og fokusområder



Hvad og hvorfor? Mål og 
fokus for kommunikationen

Formål med kommunikationsindsatsen 
- at bidrage til, at vaccinationsindsatsen lykkes, således at 
smittespredning med ny coronavirus og deraf følgende konsekvenser for 
samfundet og individer forebygges mest muligt. 

- at bidrage til at den enkeltes beslutning vedr. vaccination, sker på et 
oplyst og faktuelt korrekt grundlag.

Fokusområder i nuværende fase
Sikring af korrekt og letforståelig information, som er nemt tilgængelig 
(alle målgrupper og på relevante platforme)

Sikring af relevant og rettidig information ift. samfundsstemningen – vi 
monitorerer løbende befolkningens holdninger til vaccination og trends i 
pressen og på sociale medier 

Sikring af koordination – at alle aktører formidler de samme budskaber 
på samme tid og koordinerer ansvarsområder. 
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Borgerrettede 
kommunikationsspor

Kampagnespor – Tålmodighed, der bliver til håb (så småt begyndt)
”Vaccinationerne er i gang. Hav tålmodighed lidt endnu.”

- Fremadrettet målgruppe: personer mellem 16-64 år
Nu kan du blive vaccineret – hele befolkningen (gr. 12)

Generel information – faktabaseret.

Informationsmaterialer - Til dig, der er blevet tilbudt vaccination
- Pjece
- Bookingbrev
- Visitationsbrev

Fokus på specifikke områder – behovsbestemt og responsivt
- Sundheds- og plejepersonale 
- Sårbare borgere med anden kulturel/sproglig baggrund end dansk
- Emner: Vacciner (forskelle), bivirkninger, logistiske udfordringer.
- Fremadrettet - Hvorfor skal man vaccineres, når man ellers er sund 

og rask

Side 6



Vi formidler faktabaseret og lettilgængelig information om 
vaccination. Målet er at borgerne træffer informerede valg om 
vaccination.

Vi har fået skabt en bund af information, som der nu bygges oven på 
med mere specifikke emner, f.eks. information til ældre over 85 år, 
AstraZeneca, bivirkninger m.v. 

Produkter
• Opdatering af pjece (Opdateres med Johnson & Johnson)
• FAQ og hjemmeside – opdateres løbende. 
• Plakat m. bivirkninger 
• Fra visitation til færdigvaccineret
• Specifik kommunikation til målgruppe 5
• Kommunepakker, hver uge
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Generel information – faktabaseret 
Pjece

Hjemmeside

Plakat m. bivirkninger



−Facebook og andre sociale medier

−Annoncering 
− Bannerannoncering
− Specifikke målrettet opslag, fx til gravide, information om AstraZeneca
− Print: 
− Nationale dagblade, ugeblade og magasiner 
− Ugeskrift for læger, FOA, Sygeplejersken, Ældresagen 
− Outdoor

- Netværk (hjælpeafsendere)
− Ambassadører
− Kommuner
− Regioner
− Patientforeninger
− Civilsamfundsorganisationer
− Trossamfund
− Faglige organisationer
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Kommunikation via mange kanaler

Printannoncer

SoMe + 
TV2 film

Opslag på Facebook



Vi bruger ambassadører til at sætte fokus på vaccination. De 
forskellige personer fortæller om deres oplevelser med COVID-19 og 
hvordan det har påvirket dem. Udbredes i takt med at der er behov for 
mere motiverende tilgang i kommunikationen. 

Ambassadører
Kendte ældre
Ukendte:
- Sundhedspersoner 
    (læger, sygeplejerser, SOSU) 
- Ældre 
- Personer med kronisk sygdom

Information til patientforeninger
- Tæt samarbejde med patient- og fagorganisationer 
- Annoncering i fagblade
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Ambassadører og patientforeninger



Side 10

Vi følger danskernes holdninger til 
vaccination…

Emne Indikator Måleenhed
Måling 1

(27/11/2020 - 
4/12/2020)

Måling 2
(11/12/2020 - 
17/12/2020)

Måling 3
(8/1/2021 - 
15/1/2021)

Måling 4
(12/2/2021 - 
18/2/2021)

Fortalere Andelen af danskere, som vil lade sig 
vaccinere med en godkendt vaccine, som 
de danske sundhedsmyndigheder 
anbefaler

Andel 61% 67% 83% 82%

Tvivlere Andelen af danskere, som er i tvivl om 
hvorvidt de vil lade sig vaccinere med en 
godkendt vaccine, som de danske 
sundhedsmyndigheder anbefaler Andel 28% 25% 12% 10%

Skeptikere Andelen af danskere, som ikke vil lade sig 
vaccinere med en godkendt vaccine, som 
de danske sundhedsmyndigheder 
anbefaler

Andel 11% 8% 3% 3%

Hovedpointer
• Danskerne ligger meget højt i 

vaccinationstilslutning sammenlignet med 
andre lande.

• Vaccine tvivlere er ”flytbare”. Kvalitative 
interviews peger på at fakta overbeviser. 
Tvivl er naturlig og sund, når man står 
overfor noget ukendt. Åbenhed og fakta er 
vejen frem. 

• Deciderede skeptikere er meget lille 
gruppe, men fylder meget i mediebilledet. 

• Vaccinationstilslutning afhænger bl.a. tillid 
til myndighederne, oplevet farlighed af 
COVID-19 og hænger sammen med 
generel holdning til nedlukning/restriktioner.  



Vi fortsætter med stort tryk og fokus på faktabaseret information. 

Vi skal fastholde tilslutningen til vaccinationsprogrammet, når personer i øget risiko, ældre samt sundheds- og 
plejepersonale er blevet vaccineret. 

Fokus i den næste fase (vaccination af den brede befolkning): 
- Personer mellem 16-64 år – ”Hvorfor skal jeg vaccineres, når jeg er sund og rask”?
- Grupper, hvor vaccinationstilslutningen er lav. 
- Behovsbestemt kommunikation fx logistiske udfordringer.
- Løbende monitorering af holdninger og adfærd
- Håb – vaccinationerne bringer os tættere på hverdagen

Budskaber 
− Jo færre, der bliver smittet, jo dårligere mulighed vil virus have for at kunne mutere
− Jo hurtigere vi får vaccineret folk, jo mere kontrol vil vi få over epidemien og komme tilbage til hverdagen 
−Vaccination beskytter mod alvorlig sygdom
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Kommende fokus 



Initiativer ift. vaccination mod COVID-19
målrettet borgere, der ikke taler dansk, og 
sårbare borgere med anden kulturel baggrund

2. marts 2021
Nina Timm Tornbjerg
Fuldmægtig, Forebyggelse og ulighed



• Oversættelse 

• Hotline på fremmedsprog 

• Netværksbaseret indsats – fokus på dem der er tæt på 
målgruppen

• Fokus på, at målgruppen er særligt sårbar overfor 
misinformation

• Fokus på de praktiske udfordringer for borgeren
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Hvad gør vi?



Oversættelse af de generelle materialer
- Rammerne / tempo
−Sprogligt niveau

Specifik produktion af video og lydformater 
−Små film på forsk. sprog med danske læger med minoritetsbaggrund

Målrettet distribution af materiale
−Udsendelsesliste med bred liste af aktører, kommuner, aktører i 

civilsamfundet, fagforeninger, arbejdsgivere mm. 
Send mail til ntto@sst.dk, hvis I vil på

Se desuden https://www.sst.dk/da/corona/Yderligere-
information/Information-paa-andre-sprog  
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Strategi oversættelse

mailto:ntto@sst.dk
https://www.sst.dk/da/corona/Yderligere-information/Information-paa-andre-sprog
https://www.sst.dk/da/corona/Yderligere-information/Information-paa-andre-sprog


Hotlinen dækker vaccinationsspørgsmål 
- Hotlinen er promoveret via forskellige kanaler ift. vaccination
- Husk der er lavet flyers, man kan dele rundt, fx i et boligområde 

https://coronadenmark.dk/ 

Hvad fylder på hotlinen nu og hvilke sprog? 
Test og andre sundhedsfaglige spørgsmål – mindre vaccination 
men det begynder at komme 
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Dansk Flytningehjælps hotline

https://coronadenmark.dk/


Inddragelse af ekspertgruppe 

Webinar for frontpersonale, der er i kontakt med målgruppen 

Webinar for aktører i civilsamfundet  
Yderligere webinarer hvis der er behov – evt. uddannelse af mindre 
grupper, lokale ressourcepersoner, fysisk når vi kan 

Samarbejde med trossamfund om vaccinerne
Herunder noget om ramadan

Fokus på de pårørende/familien  
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Netværksbaseret indsats 



Sund By Netværket 
Der er netværk om forebyggelse af COVID-19 blandt etniske minoriteter:
Skriv til Charlotte Iisager Petersen, CIP@sundbynetvaerket.dk, hvis det har 
interesse. 
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Andre netværk

mailto:CIP@sundbynetvaerket.dk


Titel og dato i sidefod:
1. Vælg ’Indsæt’ i topmenuen

2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’
3. Skriv dato / titel på præsentation 

ind i sidefodfeltet
4. Tryk ’anvend på alle’

RØDE KORS
BIDRAG TIL VACCINATIONSINDSATSEN

Røde Kors tilbud om ledsagelse og støtte ved vaccination

RØDE KORS / VACCINATION 18



Overskrift maks 2 linjer

Farve underoverskrift
Vælg rød fra farveskema Grey

Fra farveskema Red

Sidste linje tekst

Støttemuligheder

Ledsager til vaccination: 
§ Vi skaber tryghed og god stemning

§ Vi følges med borgeren til og fra vaccinationsstedet

§ Vi sørger for at borgeren kommer med sin transport

§ Vi hjælper med at passe på borgerens ejendele

§ Vi kan fungere som erstatning for pårørende

§ Røde Kors følger Sundhedsstyrelsens anvisninger
§ Altid instruktion af frivillige

Støtte på vaccinationsstedet:
§ Vi skaber tryghed og god stemning

§ Vi hjælper borgere ind og ud af 
vaccinationscentret 

§ Vi hjælper borgerne med at være på rette sted 
til rette tid

§ Vi sørger for at de føler sig trygge ved 
situationen og hjælper dem fx af med overtøjet, 
finder en stol at vente i, samtaler eller hjælper 
med en kop kaffe. 

§ Vi hjælper med at passe på borgernes ejendele

Røde Kors kan desværre ikke hjælpe med:
§ Borgere der har behov for assistance med 

personlig hygiejne
§ Borgere der kognitivt eller fysisk er afhængig 

af fagligt plejepersonale 
§ Borgere med ganghjælpemidler og med behov 

for adgang til lift 
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Overskrift maks 2 linjer

Farve underoverskrift
Vælg rød fra farveskema Grey

Fra farveskema Red

Sidste linje tekst

De frivillige

Fra Røde Kors afdelinger
§ Fra eksisterende aktiviteter
(landsdækkende)

§ F.eks. patientstøtter, våger, samaritter, 
integrationsaktiviteter m.fl.

§ Frivillige med erfaring med sårbare borgere

§ Kan være uddannet i den psykosociale 
tilgang

§ Kan have særlige sprogkompetencer

Fra Røde Kors Parat 
§ Borger til borger 
(landsdækkende)

§ Bevægelse omkring medmenneskelighed

§ Kan også hjælpe med praktiske ting såsom 
indkøb

§ Kan fungere uden større instruktion
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Billedindsætning:
Klik på billede ikonen og 

sæt dit billede ind.
Højre klik på billede og 
placér bagerst for at få 
Røde Kors-logoet frem
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TAK FOR 
OPMÆRKSOMHEDEN 



Covid-19 Vacciner

Virkning og bivirkninger

BIBI SCHARFF 02.03.21



Godkendelse af vacciner - er det gået for hurtigt?

‒ Nødprocedurer iværksat: Løbende vurdering af forsøgsdata

‒ Fremskyndet godkendelsesproces for COVID-19-vacciner

‒ Betinget Godkendelse

‒ Fremskyndet produktionsproces

24



‒ Fremskyndet godkendelsesproces for COVID-19-vacciner

– EMA beredskabsplan - sagsbehandlingstiderne kan reduceres betragteligt uden at der slækkes på 
godkendelseskravene.

– Løbende vurdering (’rolling review’) – Det betyder, at godkendelsen kan gennemføres på ca. 70 dage mod normalt 
op til 210 dage, fordi virksomheden ikke venter med at indsende alle data samlet til sidst, når alt er færdigtestet.
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Fremskyndet godkendelsesproces for COVID-19-vacciner
26



Betinget Godkendelse

‒ En vaccine kan godkendes, inden langtidsdata for virkning og bivirkninger er tilgængelige

‒ Solide data og positiv benefit-risk

‒ Varighed et år og kan forlænges årligt. Når myndighederne har fået al den aftalte dokumentation, kan den betingede 
godkendelse ændres til en normal godkendelse.
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‒ Fremskyndet produktionsproces
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Vaccine effekt - er nogen bedre end andre?

Effekt
‒ Forekomst af COVID-19 blandt forsøgsdeltagere der var raske
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Bivirkninger - kan de undgås?

‒ COVID-19-vacciner kan ligesom anden medicin også give mulige bivirkninger. Hyppigst i 
form af rødme og ømhed ved indstiksstedet og forbigående feber. 

‒ Alvorligere bivirkninger i sjældne tilfælde. 

‒ Uventede bivirkninger kan ikke udelukkes, typisk inden for de første seks uger, meget 
sjældent senere.
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Bivirkningsovervågning

‒ Overvågning af bivirkninger både før, under og efter de godkendes.

‒ Fælles overvågning i hele EU

‒ Overvågning sker blandt andet ved hjælp af bivirkningsindberetninger fra borgere og 
sundhedspersoner.

32



Mere information…..

‒ www.laegemiddelstyrelsen.dk/COVID-19

‒ Information om COVID-19 og vacciner inkl. spørgsmål og svar
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Følg os

34

https://www.linkedin.com/company/danish-medicines-agency
https://twitter.com/lmstdk?lang=da
https://www.facebook.com/L�gemiddelstyrelsen-178357322648312/
https://www.instagram.com/laegemiddelstyrelsen/

