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Revaccination mod covid-19 – hvor langt er vi? Sådan finder 
du svaret… 

 
Siden den 27. december 2020 har Danmark været i gang med at vaccinere mod covid-19. Tilslutningen til 
vaccination er høj, og alle over 18 år tilbydes nu revaccination (det 3. stik), som i første omgang blev tilbudt 
sårbare grupper. Den 18. november 2021 var 95,7% af de danske plejehjemsbeboere og 82,7% af borgere 
med nedsat immunforsvar revaccineret mod covid-19. 
 
Opdateret den 6. december 2021  

Bemærk at opgørelser præsenteret i denne rapport er fra 18. november 2021. Data på SSI’s dashboards med 
opgørelser over vaccinationsdækningen opdateres dagligt, og derfor vil specifikke tal kun stemme overens 
med denne dato. 

Statens Serum Institut (SSI) præsenterer dagligt de nyeste opgørelser over vaccinationsdækningen, herunder 
også revaccinationsdækningen. Opgørelserne finder du på vores dashboard ’Vaccinestatus’.  

Derudover kan du finde tal for revaccinerede fordelt på specifikke målgrupper. 

 

Vaccinationsdækning 
Vaccination mod covid-19 blev først tilbudt til personer på 16 år og derover, og senere til børn i alderen 12 
til 15 år. Nu tilbydes vaccination mod covid-19 også til de 5-11-årige efter anbefaling af Sundhedsstyrelsen 
den 26. november.  

Befolkningsgrundlaget i dashboardet inkluderer hele den danske befolkning, dvs. også børn og unge under 
12 år. Dette skyldes, at SSI ønsker at følge vaccinationsdækningen for hele populationen for at kunne vurdere 
graden af immunitet i Danmark. Der er p.t. ingen visning af tilslutningen i aldersgruppen 5-11 år. 

For mere information om vaccination af 5-11-årige se Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

  

FAKTA om revaccination 
Covid-19-vaccinen forventes at have fuldt beskyttende effekt mod SARS-CoV-2 14 dage efter sidste stik. 

Men vaccineeffektiviteten falder allerede i løbet af de første 6 måneder, derfor er vi i Danmark begyndt 

at revaccinere for bl.a. at passe på sårbare borgere. Revaccination tilbydes aktuelt til personer, hvor der 

er gået 6 måneder fra deres primære vaccinationsforløb. 

https://experience.arcgis.com/experience/242ec2acc014456295189631586f1d26
https://covid19.ssi.dk/overvagningsdata/download-fil-med-vaccinationsdata
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Vaccination-af-de-5-11-aarige-boern-skal-vaere-med-til-at-stoppe-smitten
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Vaccination-af-de-5-11-aarige-boern-skal-vaere-med-til-at-stoppe-smitten
https://www.sst.dk/da/Covid-vaccination-5-11aar


 

2 
 

Hvad betyder nøgletallene?  

 

Visning fra SSI’s Vaccinestatusdashboard – Regionalt (Opgørelser fra den 18. november 2021). 

 
Øverst til højre på det kommunale og regionale vaccinedashboard finder du nøgletallene over antallet af 
revaccinerede personer. Det øverste nøgletal ’Antal siden 17. nov. 2021’ viser ændringen siden seneste op-
datering, fx fra den 17. – 18. november blev 24.591 personer revaccineret. 

Det totale antal revaccinerede personer var den 18. november 2021 530.524 personer. De 530.524 revacci-
nerede personer er endvidere opdelt på køn, her ses at der var 210.006 mænd, som havde modtaget deres 
første revaccination samt 320.518 kvinder, som havde modtaget deres første revaccination siden den 27. 
december 2020.  

Andelen af de revaccinerede personer var 9,0 %. Det betyder, at 9,0 % af den samlede danske befolkning 
havde modtaget deres første revaccination.  
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Hvordan finder du nøgletallene? 

   

Visning fra forsiden af SSI’s covid-19-dashboard. Vaccinestatus – Kommunalt og Regionalt (Opdaterede den 
18. november 2021). 

 
På covid-19-dashboardenes forside finder du vores covid-19-dashboards.  

Nøgletallene for revaccination kan både findes på det kommunale og regionale vaccinationsdashboard. Klik 
på et af de to kort på forsiden for at komme ind på dashboardene og se de nyeste nøgletal for revaccination.  

 

 

  

https://experience.arcgis.com/experience/242ec2acc014456295189631586f1d26
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Hvis du gerne vil dykke længere ned i tallene 
Hvis du er interesseret i at dykke længere ned i tallene for de revaccinerede fordelt på målgrupper, så kan du 
downloade en zip-fil med alle data bag dashboardet. 

Zip-filen indeholder en række mapper med excel-filer. Tallene for revaccinationsmålgrupperne ligger i map-
pen ’Vaccine_maalgrupper_DB’, hvor du har mulighed for at downloade excel-filer over revaccinationsmål-
grupper vist nationalt samt regionalt. 

Nationalt er revaccinationsmålgrupperne fordelt på seks målgrupper: 
1. Tidlig revaccination af plejehjemsbeboere:  

Opgørelsen over vaccinationsdækning blandt beboere i plejeboliger mv. er baseret på adresser fun-

det i plejehjemsoversigten, der kobles med CPR-registeret for at identificere beboere på disse adres-

ser. ”Beboer” er defineret som personer med bopælsadresse på plejehjem, plejecentre og fripleje-

boliger målrettet ældre (jf. plejehjemsoversigten.dk), eller som bor i samme type plejeboliger (også 

midlertidigt) og indberettes af kommunen, uanset alder. For mere information se sundhedsdatasty-

relsen.dk. 

2. Tidlig revaccination af immunsupprimerede borgere mv: 

Personer, der bliver 65 år (født i 1956) og ældre, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp 

i eget hjem, og som ikke er inkluderet i målgrupperne 1, 4, 5, 6 eller 10, udgør målgruppe 2 i vacci-

nationsprogrammet. Opgørelsen er baseret på en konkret vurdering i kommunerne, der melder ind 

til TestCenter Danmark, hvilke indbyggere de har, der tilhører denne målgruppe. 

3. Revaccination efter 1-dosisregime (Janssen):  

Personer, der har fået Janssen-vaccinen i første omgang af vaccinationsprogrammet og senere hen 

har fået tilbudt en revaccination med Moderna eller Pfizer. 

4. Revaccination af årgang 1936 og derunder (85 år og ældre):  

Personer, der bliver 85 år (født i 1936) og ældre, og som ikke er inkluderet i målgrupperne 1, 2, 3, 5 

eller 6, udgør målgruppe 4 i vaccinationsprogrammet. Opgørelsen er baseret på CPR-registeret. 

5. Revaccination af krydsvaccinerede (AZ): 

Personer, der har modtaget et stik af AstraZeneca og senere hen fået krydsvaccination med en anden 

vaccine, fordi AstraZeneca-vaccinen blev taget ud af vaccinationsprogrammet. 

6. Revaccination af personer, som er færdigvaccineret mellem 25/12 2020 til 1/6 2021 (Fase 2 Revac-

cination): 

Personer, der er 65 til 85 år, og personer der er under 65 år, som er vaccinerede, og hvor der er gået 

over 6 måneder, siden de sidst blev vaccineret. 

  

https://covid19.ssi.dk/overvagningsdata/download-fil-med-vaccinationsdata
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Sådan finder du vaccinationsdata zip-filerne 
Hvis du gerne vil dykke længere ned i tallene   

 

Ovenstående billede er en illustration af, hvordan du finder vaccinationsdata, som ligger på SSI’s subsite Co-
vid-19, under ’Overvågningsdata’. I kolonnen til venstre kan du klikke på feltet ’Download fil med vaccinati-
onsdata’ for at finde frem til siden med zip-filerne. Du kan finde downloadknappen nederst på siden, klik der 
for at downloade. Under downloadknappen er der desuden et arkiv med tidligere filer. 
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Hvad viser tallene i zip-filen?  
Hvis du gerne vil dykke længere ned i tallene   

I ”Revaccinationsmålgruppe 1” (se grøn kolonne 1), som er ’Tidlig revaccination af plejehjemsbeboere’, var 

der pr. den 18. november 2021, i alt 36.989 personer. Heraf havde 35.400 plejehjemsbeboere modtaget de-

res første revaccination, hvilket betyder, at 95,7 % af plejehjemsbeboerne i Danmark havde fået deres første 

revaccination. 

”Revaccinationsmålgruppe 2” (se grøn kolonne 2), som er ’Tidlig revaccination af immunsupprimerede bor-

gere mv.’ omfattede i alt 63.981 personer. Heraf havde 52.935 personer fået deres første revaccination, hvil-

ket svarer til, at 82,7 % af denne målgruppe var revaccineret pr. den 18. november 2021. 

Tabel 1. Revaccinationsmålgrupper: Antal borgere og revaccinerede samt andel revaccinerede. 

 


