
Orientering til efterskoler i Danmark vedr. vaccination mod Covid-19 for elever fra Grønland 

 

Mulighed for vaccination i Danmark 

Borgere over 12 år fra Grønland har mulighed for at blive vaccineret mod Covid-19 i Danmark. Det gælder 

uanset, om man har flyttet folkeregisteradresse til Danmark eller opholder sig i Danmark på ferie, skoleop-

hold eller lignende. 

 

Opfordring til efterskolerne 

Departementet for Uddannelse og Uddannelsesstyrelsen i Grønland vil med dette brev opfordre eftersko-

lerne til at tale med elever fra Grønland og deres forældre om muligheden for vaccination mod Covid-19. 

Dette skal ses i lyset af, at det kun er nogle af de 12-17 årige i Grønland, som indtil videre har haft mulighed 

for at få 1. vaccinationsstik.  

Videre opfordrer Departementet for Uddannelse og Uddannelsesstyrelsen efterskolerne til at være behjæl-

pelige med tidsbestilling til vaccination (ved de vaccinationscentre, hvor det stadig er påkrævet), samt led-

sage eleverne til vaccinationen. 

 

Hvem beslutter om barnet skal vaccineres 

For børn op til 15 år er det forældrene, som beslutter, om barnet skal vaccineres. Fra 16 år beslutter børn 

selv, om de ønsker at blive vaccineret. Uanset elevens alder anbefales det, at efterskolen og forældrene ta-

ler med barnet om vaccination, også selvom beslutningen er barnets egen. 

 

Invitation til vaccination 

Statens Seruminstitut i Danmark har oplyst Departementet for Uddannelse og Uddannelsesstyrelsen i Grøn-

land om, at der hver uge laves en opsamling med de personer over 12 år, som er blevet tilmeldt folkeregi-

steret i Danmark, hvorefter der udsendes invitation til vaccination. I invitationen forklares det, at man nu 

kan booke tid til vaccination på www.vaccine.dk eller pr. telefon. Man skal selv vælge vaccinationscenter og 

tidspunkt. 

 

Statens Seruminstituts systemer registrerer automatisk, om den enkelte borger har e-boks. Hvis borgeren 

ikke har e-boks, sendes et fysisk brev med invitationen til vaccination. 

 

Hvis der ikke er modtaget en invitation til vaccination 1 – 2 uger efter barnets tilmelding til folkeregisteret i 

Danmark, anbefaler Statens Seruminstitut, at man ringer til den regionale vaccinations-hotline, som enten 

booker en tid til barnets vaccination eller sender barnets cpr nummer til Statens Seruminstitut med henblik 

på, at Statens Seruminstitut sørger for at invitere barnet til vaccination. 

 

De elever, som har modtaget deres 1. vaccinationsstik i Grønland, er blevet vaccineret med Moderna vacci-

nen. Her anbefaler Statens Seruminstitut, at man ringer til den regionale vaccinations-hotline for at finde 

ud af, hvor barnet kan få 2. vaccinationsstik med Moderna. 

 

16-17 årige, som er blevet tilmeldt folkeregisteret i Danmark vil modtage invitationen på én af følgende 

to måder: 

http://www.vaccine.dk/


1. Såfremt barnet har NemID og har aktiveret sin e-boks, vil barnet modtage sin invitation her. Herefter 

kan barnet vha. NemID selv booke tid til vaccination på www.vaccine.dk – alternativt kan man benytte 

et drop-in vaccinationscenter, hvor der ikke skal bestilles tid. 

Barnets forældre modtager en kopi af invitationen til orientering. 

2. Såfremt barnet ikke har e-boks, vil barnet modtage et fysisk brev på sin folkeregisteradresse    

med invitation til vaccination. Herefter bookes der tid pr. telefon ved den region, hvor barnets efter-

skole ligger – telefonnumre til regionernes vaccinations-hotlines står i invitationen til vaccination. Alter-

nativt kan man benytte et drop-in vaccinationscenter, hvor der ikke skal bestilles tid. 

Barnets forældre modtager en kopi af invitationen til orientering. 

(Bemærk at der kan gå lang tid fra brevets afsendelse fra Danmark, til forældrene modtager det i Grøn-

land.) 

 

For 12-15 årige, som er blevet tilmeldt folkeregisteret i Danmark, vil barnets forældre modtage en invitation 

til barnets vaccination – også selv om barnets forældre bor i Grønland. Forældrene kan modtage invitatio-

nen til barnets vaccination på én af følgende to måder: 

1. Såfremt barnets forældre har NemID og har aktiveret e-boks, vil de modtage invitationen her. Herefter 

booker forældrene vha. NemID tid til barnets vaccination www.vaccine.dk – alternativt kan man be-

nytte et drop-in vaccinationscenter, hvor der ikke skal bestilles tid. 

2. Såfremt barnets forældre ikke har e-boks, vil de modtage et fysisk brev på deres folkeregisteradresse 

med invitation til barnets vaccination. Herefter bookes der tid pr. telefon ved den region, hvor barnets 

efterskole ligger – telefonnumre til regionernes vaccinations-hotlines står på side 2 i invitationen til vac-

cination. Alternativt kan man benytte et drop-in vaccinationscenter, hvor der ikke skal bestilles tid. 

(Bemærk at der kan gå lang tid fra brevets afsendelse fra Danmark, til forældrene modtager det i Grøn-

land.) 

 

Vaccination af 12-15 årige 

I forhold til kravet om at 12-15 årige skal ledsages af en forældremyndighedsindehaver, som skal give sam-

tykke til vaccinationen, har Departementet for Uddannelse og Uddannelsesstyrelsen i Grønland været i dia-

log med de danske regioner og Sundhedsstyrelsen vedr. en løsning for de børn hvis forældre bor i Grøn-

land.  

 

Region Syddanmark og Region Nordjylland har meddelt, at efterskoleelever fra Grønland i denne alders-

gruppe kan ledsages af en anden voksen til vaccinationen. I vaccinationslokalet ringer man til en forældre-

myndighedsindehaver, som giver mundtlig samtykke til barnets vaccination – vær opmærksom på de 4 ti-

mers tidsforskel mellem Danmark og Grønland. 

Region Hovedstaden har meddelt, at efterskoleelever fra Grønland i denne aldersgruppe kan ledsages af en 

anden voksen til vaccinationen. Der skal medbringes skriftligt samtykke fra en forældremyndighedsindeha-

ver. 

Region Midtjylland og Region Sjælland har meddelt, at man afventer Sundhedsstyrelsens udmelding vedr. 

børn i denne aldersgruppe, som ikke ledsages af en forældremyndighedsindehaver til vaccinationen.  

 

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er det muligt at kontakte: 

Janus Chemnitz Kleist, Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke janu@nanoq.gl  

http://www.vaccine.dk/
http://www.vaccine.dk/
mailto:janu@nanoq.gl


Christian Jensen, Uddannelsesstyrelsen chrj@nanoq.gl  
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