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25/1: Vedr. sundhedsmyndighedernes udmeldinger om 
familieplejeområdet og vaccinetilbud 

Kære alle, 

Vi har fået nogle henvendelser vedr. sundhedsmyndighedernes udmel-

dinger i forhold til, om plejefamilier er i målgruppe 4 for et tilbud om 

vaccine. I den forbindelse er vi blevet opmærksomme på, at kommuner-

ne tolker sundhedsmyndighedernes udmeldinger forskelligt. 

Målgruppe 4 er af Sundhedsstyrelsen benævnt: ”Personale i sundheds-, 

ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, el-

ler som varetager kritisk funktion”. Der er tale om personale, herunder 

også plejefamilier, som har at gøre med beboere, herunder anbragte 

børn og unge, der er i særlig risiko for alvorlige forløb med Covid-19. 

Der er således tale om en definition på, hvornår et plejebarn er i særlig ri-

siko for et alvorligt forløb med Covid-19. Og i første omgang er der alene 

tale om børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet (ikke aflastning). 

Det betyder, at vi er blevet bedt om at undersøge, om nogle af vores ple-

jebørn lider af svære sygdomme, der gør dem særligt udsat for et alvor-

ligt forløb med Covid-19, hvis de bliver smittet. 

De af jer, der har et plejebarn med svær sygdom inden for denne katego-

ri, vil blive kontaktet med henblik på at tilbyde jer en vaccine. Det skal un-

derstreges, at vaccinen er frivillig, og at vi ikke har indflydelse på, hvornår 

vaccinen vil blive tilbudt. 

Det er en krævende og hård tid, vi står i lige nu. Vi har stor forståelse for, 

at mange af jer ser frem til en vaccine. Det er sundhedsmyndighederne, 

der står for prioriteringen af vaccineudbredelsen, og den følger vi nøje. 

Hvis der opstår nye muligheder for at tilbyde jer vaccine, så kontakter vi 

jer naturligvis med det samme. 

Tusind tak for jeres store indsats – I skal vide, at vi påskønner det. 

Hvis I har spørgsmål til ovenstående, bedes I kontakte jeres familiepleje-

konsulent. 

I kan også følge med på vores informationsside, hvor vi samler relevant 

information til pleje- og aflastningsforældre om Coronavirus.

Mvh 
Familieplejen København 
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