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Vaccinationsplanlægning februar og marts 2021 
Grønland forventes at modtage i alt 8 bakker vacciner fra Pfizer/BioNTech til og med 

uge 13. Der er dog endnu ikke kommet officielle udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen, 

hvorfor der kan komme ændringer i nedenstående plan. Vaccinationsplanen for 

februar og marts tager udgangspunkt i vaccinationsstrategiens stadie I.  

Vaccinationerne skal anvendes til ældre borgere på 65 år og opefter, i udgangspunkt 

med folkeregisteradresse i Grønland. Vaccinerne skal ikke anvendes til yngre borgere 

med kroniske sygdomme, da disse vil blive tilbudt vaccination i vaccinationsstrategiens 

stadie II.  

Sundhedspersonalet vaccineres i hht. Landslægeembedet notat om ”Vaccination af 

sundhedspersonalet mod COVID-19”. I Nuuk er det kun en udvalgt gruppe af personale 

på blandt andet akut- og intensivafdelinger, som i vaccinationsstrategiens stadie I 

bliver tilbudt vaccination. Vaccination af øvrige frontpersonale vil finde sted i 

vaccinationsstrategiens stadie II. 

I andre steder end i Nuuk, vil alle fastansatte sundhedspersonale og 

sundhedspersonale i længerevarende vikariat med rest-ansættelsestid på over 3 

måneder efter 2. vaccination blive tilbudt vaccination i vaccinationsstrategiens stadie I. 

Bakke 1 til 3 
De første to bakker med vacciner er brugt til at vaccinere i alt 2.621 borgere, hvoraf én 

er vaccineret 2 gange.  

Den tredje bakke bliver anvendt i denne uge til revaccinationer i Ilulissat (402 vacciner) 

og Nuuk (700), dog undtagen personalet i sundhedsvæsenet i Nuuk, samt til første 

vaccination af borgere på 65 år og opefter i Ilulissat (200). 

Bakke 4 
Den næste forsendelse af vacciner vil blive anvendt til vaccination af borgere i Nuuk på 

65 år og opefter, revaccination af sundheds- og plejepersonalet i Nuuk, som er blevet 

vaccineret i forbindelse med vaccinationsstrategiens fase 1, samt indbyggere i 

Qeqertarsuatsiaat på 16 år og opefter. 

Vaccination af indbyggerne i Qeqertarsuatsiaat udføres som led i en 

planlægningsøvelse med Arktisk Kommando, hvor erfaringerne fra øvelsen vil blive 

anvendt til videre planlægningen af fremtidige vaccinationer i §12-områder. 

 

Doser Anvendelse Antal

Tray 4: ca. 1.300 Nuuk ≥65 år 1000

revacc. SHV/ADHpers. Nuuk 205

Qeqertarsuatsiaat (≥16 år) 145
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Bakke 5 
Den 5. vaccineleverance vil blive anvendt til revaccination af personer vaccineret i 

forbindelse med vaccinationsstrategiens fase 2 i Aasiaat, Sisimiut samt Ilulissat. 

Derudover vil borgere på 65 år og opefter, som ikke tidligere er blevet vaccineret, blive 

tilbudt vaccination i Aasiaat og Sisimiut. Der er flere antal personer på end der er 

vaccinationer til, da der ikke forventes 100% tilslutning til vaccinationerne. 

 

Bakke 6 
Bakke 6 vil blive anvendt til revaccination af personer, som er blevet vaccineret i 

forbindelse med vaccinationsstrategiens fase 2 i Qaqortoq, samt til første vaccination 

af borgere i Qaqortoq på 65 år og opefter, som ikke tidligere er blevet vaccineret.  

Derudover vil alle borgere på 65 år og opefter, beboere på alderdomshjem uanset 

alder, sundheds- og plejepersonale med direkte patientkontakt i Maniitsoq, Narsaq og 

Paamiut vil blive tilbudt første vaccination. 

Der er flere antal personer på end der er vaccinationer til, da der ikke forventes 100% 

tilslutning til vaccinationerne. 

 

 

 

Doser Anvendelse Antal

Tray 5: ca. 1.300 Fase 2B Aasiaat (revacc.) 387

Aasiaat ≥65 år 117

Fase 2B Sisimiut (revacc) 549

Sisimiut ≥ 65 år 201

Fase 2B Ilulissat (revacc) 200

1.454

Doser Anvendelse Antal

Tray 6: ca. 1.300 Fase 2B Qaqortoq (revacc) 377

Qaqortoq ≥65 årige 146

Maniitsoq ≥65 årige inkl. ADH 292

Maniitsoq SHV/ADH-pers 112

Narsaq ≥65-årige inkl ADH 199

Narsaq SHV/ADH-pers. 71

Paamiut ≥65-årige inkl. ADH 179

Paamiut SHV/ADH-pers. 46

1376
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Bakke 7 
Bakke 7 vil blive anvendt til revaccination af borgere på 65 år og opefter, som ikke 

tidligere er blevet revaccineret i Nuuk, Aasiaat og Sisimiut, samt til revaccination af 

indbyggerne i Qeqertarsuatsiaat. 

 

Tray 8 
Tray 8 vil blive anvendt til revaccination af borgere i Qaqortoq på 65 år og opefter, som 

ikke tidligere er blevet revaccineret, samt alle borgere på 65 år og opefter, beboere i 

alderdomshjem uanset alder, sundheds- og plejepersonale med direkte patientkontakt 

i Maniitsoq, Narsaq og Paamiut. 

Derudover vil samtlige indbyggere i Kangerlussuaq, på 16 år og opefter, blive tilbudt 

første vaccination.  

 

Doser Anvendelse Antal

Tray 7: ca. 1.300 Nuuk ≥65 år revacc. 1000

Qeqertarsuatsiaat (≥16 år) revacc. 145

Aasiaat ≥65 år revacc. 117

Sisimiut ≥ 65 år revacc. 201

1463

Doser Anvendelse Antal

Tray 8: ca. 1.300 Qaqortoq ≥65 årige revacc 146

Maniitsoq ≥65 årige inkl ADH revacc 292

Maniitsoq SHV/ADH-pers revacc 112

Narsaq ≥65-årige inkl. ADH revacc 199

Narsaq SHV/ADH-pers. Revacc 71

Paamiut ≥65-årige inkl ADH revacc 179

Paamiut SHV/ADH-pers. Revacc 46

Kangerlussuaq >16-årige 393

1438


