Sundhedsstyrelsen
Att. Søren Brostrøm
Via mail sst@sst.dk

Vedr.: Sundhedsstyrelsens planer om ændret vaccinationsplan.
Kære Søren
Scleroseforeningen har erfaret, at Sundhedsstyrelsen for nærværende overvejer en ændring af COVID19vaccinationsstrategien.
Så vidt vi erfarer, indebærer den planlagte ændring, at vaccinationsgruppe 10 nedlægges. Det betyder, at
alle borgere, og herunder borgere med multipel sclerose, der ikke er omfattet af vaccinationsgruppe 5, vil
sidestilles med raske personer uden øget risiko for et alvorligt sygeforløb ved smitte med COVID19 og
dermed tilbydes vaccination efter alder.
Da Sundhedsstyrelsen i sin seneste revurdering af risikogrupper har vurderet, at alle med multipel
sclerose er i øget risiko for alvorligt sygeforløb ved smitte med COVID19, stiller vi os derfor undrende over
for den planlagte ændring af vaccinationsrækkefølgen.
Kun en mindre andel af alle danske sclerosepatienter skønnes at være omfattet af vaccinationsgruppe 5,
og den planlagte nedlæggelse af vaccinationsgruppe 10 til fordel for en vaccinationsrækkefølge efter alder
berører således langt hovedparten af den danske sclerosepopulation.
Den planlagte ændring tager følgelig ikke højde for, at multipel sclerose er en sygdom, der netop rammer i
de unge år, typisk mellem 20-40 år. Ifølge Scleroseregistrets seneste opgørelse, er således 40 % af landets
17.229 sclerosepatienter under 50 år, og 65 % er under 60 år.
En nedlæggelse af vaccinationsgruppe 10 til fordel for vaccination efter alder vil derfor – utilsigtet –
sende mange mennesker med sclerose bagerst i køen, til trods for at de – uanset deres alder – er i øget
risiko for et alvorligt sygdomsforløb, hvis de smittes med COVID19.
Hertil kommer, at mange sclerosepatienter også er forældre til hjemmeboende børn. Det vil sige, at de –
til trods for deres øgede risiko – har en hverdag med de mange berøringsflader og den øgede smitterisiko,
der følger af at have børn. Fra undersøgelser blandt Scleroseforeningens medlemmer ved vi, at mange har
følt sig nødsaget til at begrænse deres børns kontakt med andre børn, herunder holde dem hjemme fra
skole. Det har derfor alvorlige følger for hele børnefamilier, at de som følge af den ændrede
vaccinationsplan nu har udsigt til at skulle forlænge en i forvejen uholdbar situation med store

konsekvenser for ikke mindst deres børn. Der er i Danmark 8.000 hjemmeboende børn i familier med
sclerose.
Scleroseforeningen har selvfølgelig stor respekt for den vanskelige opgave, Sundhedsstyrelsen skal løse,
ligesom vi har fuld forståelse for, at der kan være betydelige praktiske vanskeligheder ved at fastholde den
eksisterende vaccinationsplan. Den planlagte ændring af vaccinationsrækkefølgen har dog – som fremlagt
- så store utilsigtede konsekvenser for hovedparten af sclerosepatienter og deres pårørende, at
Scleroseforeningen på det kraftigste vil anmode Sundhedsstyrelsen om at fastholde den igangværende
vaccinationsplan, der prioriterer patienter i øget risiko uanset deres alder.
Scleroseforeningen står naturligvis til rådighed for en drøftelse heraf.

Med venlig hilsen

Klaus Høm
Adm. direktør

