
 

 

Brancheforeningen DiaLab: Dybt uhensigtsmæssigt at Sundhedsstyrelsen ændrer i 

vaccineplanen 

Efter længere tids spekulationer ændrede Sundhedsstyrelsen deres plan for vaccineudrulning d. 17. marts, 
sådan at gruppe 10, 11 og 12 i stedet slås sammen til en stor gruppe, hvor vaccinen gives med alder som 
eneste kriterium.  

Brancheforeningen DiaLab er enige med Dansk Erhverv, Danske Patienter, Danske Handicaporganisationer, 
m.fl. i at gruppe 10, 11 og 12 ikke skal slås sammen i vaccinationsplanen. Dialabs medlemsvirksomheder har 
samlet op mod 500 medarbejdere som kan siges at varetage en samfundskritisk funktion, og som derfor bør 
være en del af gruppe 11.   

”Vi finder det dybt uhensigtsmæssigt at Sundhedsstyrelsen nu ændrer i vaccinationsplanen alene fordi det 
har vist sig udfordrende at visitere til de her grupper”, siger formand for DiaLab, Henrik Christensen, og 
fortsætter: ”Vi mener dermed at man fra myndighedernes side lader en stor gruppe i stikken, som har holdt 
samfundet kørende på trods af nedlukningen”.  

De pågældende medarbejdere fra DiaLabs medlemsvirksomheder er højt specialiserede service/tekniske 
medarbejdere, hvis primære funktion er, sammen med regionernes egne tekniske medarbejdere, at sikre at 
kritisk udstyr holdes kørende på hospitalerne under Corona-pandemien. Medarbejderne er typisk så 
specialiserede, at de servicerer udstyr på flere hospitaler, flere regioner, og måske endda over nationale 
grænser i de nordiske lande.  

”Medarbejderne holder samfundskritisk udstyr funktionsdygtigt under svære forhold, og de er kritiske for 
driften af vigtigt hospitalsudstyr. Det kan således have alvorlige konsekvenser for driften af hospitalerne hvis 
de mangler, som følge af sygdom eller karantæne ved smitterisiko”, siger Henrik Christensen.  

DiaLab har tidligere henvendt sig til både Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet for at få prioriteret 

denne gruppe i vaccinationsudrulningen, på den baggrund at de er kritiske for hospitalernes drift, og derfor 

bør vaccineres på samme måde som hospitalernes egne teknikere som laver tilsvarende opgaver. Med 

Sundhedsstyrelsens opdaterede plan skelnes der dog udelukkende til alder og det gør således ingen forskel 

om den funktion du varetager er kritisk for at holde samfundet kørende.  

”Vi anerkender, at myndighederne står over for en svær opgave, men målet må være at gøre det rigtige 

selvom det er udfordrende. Jo hurtigere vi kan få vaccineret de mest sårbare, og derefter dem der varetager 

de mest samfundskritiske funktioner, jo hurtigere kan vi alle komme tilbage til normale tilstande igen”, siger 

Henrik Christensen.  

 


