
Vaccinationskalender, 26. februar 2021*

Totale doser pr. måned** 45.825 226.905 382.320 1.029.703 2.010.000 2.322.500 2.612.500

Comirnaty ® (leveret og planlagte mængder) ** 45.825 47.775 67.860 32.760 73.710 53.820 56.160 67.860 70.200 80.730 87.750 87.750 87.750 87.750

COVID-19 Vaccine Moderna (leveret og planlagte 

mængder) **
4.800 19.200 24.000 32.400 48.000

AstraZeneca (planlagte mængder)** 22.800 25.080 47.880 43.320 88.920 44.874 109.020 119.119

Alle vacciner (forventede mængder) ** 117.000 502.500 502.500 502.500 502.500 464.500 464.500 464.500 464.500 464.500 653.125 653.125 653.125 653.125

Målgruppe***
Antal

personer

Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun.
53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1. Borgere i plejebolig mv. 46.000

2. Borgere ≥ 65 år, som både modtager 

praktisk hjælp og personlig pleje
50.000

3. Borgere ≥ 85 år 110.000

4. Frontpersonale i sundheds-, ældre- og 

dele af socialsektoren
353.500

5. Udvalgte patienter med særligt øget risiko 190.000

6. Udvalgte pårørende til personer med 

særligt øget risiko
6.000

7. Borgere 80-84 år 150.000

8. Borgere 75-79 år 250.000

9. Borgere 65-74 år 632.000

10. Borgere < 65 år med tilstande, som giver 

øget risiko
200.000

11. Personale, som varetager 

samfundskritiske funktioner
100.000

12. Øvrige befolkning: 16-64 år 3.000.000

Gennemført

Planlagt (leveranceplan foreligger)

Forventet (prognose)

Forventet 1. stik færdiggjort

Forventet 2. stik færdiggjortPåbegyndte vaccinationsforløb af målgrupper (doser) afhængigt af vaccineforsyningerne

Planlagte og leverede doser til Danmark, totalt og pr. producent

*Kalenderen baserer sig på en opdatering af kalenderen fra 19. februar, som hermed erstattes af denne version. Siden seneste opdatering er der modtaget opdaterede leveranceplaner for Moderna og AstraZeneca, som antalsmæssigt ikke ændrer på noget i det samlede billede, 
men blot er en allokering af doser fra februar til marts. Herudover er igangsættelsen af målgruppe 7 udsat til uge 10 Det forventes fortsat, at befolkningen er færdigvaccineret med udgangen af uge 25. 

**Der antages en udnyttelsesgrad på 110% for Comirnaty og 105% for Moderna, 95% for AstraZeneca og 90% for de øvrige vaccinetyper. Bemærk specifikt ændringen fra uge 2 ift. leverancerne for Comirnary (Pfizer), hvor der initialt beregnes med 5 vacciner pr. hætteglas i uge 52-
1 og fra uge 2 og frem med 6 vacciner pr. hætteglas. Tallene for vaccineforsyningerne frem til uge 14 er baseret på planlagte leverancer fra Comirnaty (Pfizer), COVID-19-Vaccine Moderna og AstraZeneca. Tallene for uge 14 og frem er baseret på Lægemiddelstyrelsens seneste 
estimater (inkl. optioner) fra alle producenter og forudsætter derfor, at alle vacciner godkendes til brug i EU. Tallene er fratrukket leverancer til Grønland og Færøerne.

***Estimaterne for målgrupperne er baseret på Sundhedsstyrelsens retningslinje fra den 5. februar. Alle tal er skøn og tages med forbehold. Der vil i ovenstående estimater være overlap mellem målgrupper, og samme person kan indgå i flere målgruppeestimater. Fx kan en person i 
sundhedssektoren også være en person i øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19. Det betyder, at summen af målgrupperne (1-12) dermed vil overstige det reelle samlede antal personer. Det vil dog være sådan, at det samlede antal personer i gruppe 1-11 i Danmark ca. vil 
være 1.8 millioner mennesker, mens den øvrige befolkning (gruppe 12) vil være ca. 3 millioner mennesker. Det samlede antal personer, der tilbydes vaccination i Danmark, vil derfor være ca. 4.8 millioner mennesker, da der ikke tilbydes vaccination til personer under 16 år. 
Herudover regner vi generelt med en tilslutning på 90% til første stik og 95% til andet stik, hvorfor der samlet set skal bruges 4.2 millioner vaccineregimer for at vaccinere alle, der siger ja til tilbuddet om vaccination.


