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På pressemødet deltog sundhedsminister Magnus Heunicke, statsminister Mette Frederiksen, formand for en ekspertgruppe Torben Andersen, direktør i Statens 
Serum Institut Henrik Ullum og direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.

CoRoNA

Statsministeren kom med godt 
nyt på corona-pressemøde
Vi skal ikke forvente store nedlukninger igen på grund af  corona-virus, og rigtig mange danskere er blevet 
vaccineret mod virussen. Det fortalte statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i sidste uge.

JOURNALIST: ANNA FREDSLUND SØJBERG

I sidste uge holdt blandt andre stats minister 
Mette Frederiksen og sundhedsminister 
 Magnus Heunicke et pressemøde for at tale om 
 corona-situationen. Vi har samlet nogle af de 
vigtigste pointer fra pressemødet i denne artikel.

Slut med nedlukninger
Som du måske husker, har Danmark haft to 
store nedlukninger under corona- pandemien, 
hvor både skoler, restauranter, idræts-
aktiviteter og mange andre ting var lukket ned. 
Men der kommer nok ikke en tredje nedlukning. 
Det fortæller stats ministeren.

”Hverdagen er heldigvis tilbage langt de fl este 
steder. Og vi har den klare forventning, at vi 
kan undgå store nedlukninger fremover, fordi 
vi har supervåbnet på plads: vaccinerne,” siger 
Mette Frederiksen.

Vi holder

åbent
I

Tænker du stadig meget på 
corona? Scan QR-koden, og 
giv dit svar i appen.

Tænker du stadig meget på Tænker du stadig meget på 
corona? Scan QR-koden, og 
giv dit svar i appen.
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82 procent af alle danske skolebørn bruger cykelhjelm, når de cykler til skole. Det viser en undersøgelse 
fra Rådet for Sikker Trafi k. I 2004 gjaldt det kun 33 procent af børnene. Kilde: Rådet for Sikker Trafi k
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Jo flere, jo bedre
Mette Frederiksen kalder corona- vaccinerne 
for supervåbnet, fordi jo fl ere der er 
 vaccineret, jo bedre beskyttet mod corona- 
virus er vi nemlig som samfund. 

Det fortæller Camilla Foged, der er professor 
i vaccinedesign hos Københavns Universitet på 
Institut for Farmaci.

”I Danmark har vi fået den her nye virus variant, 
som vi kalder Delta-varianten, som smitter 
dobbelt så meget som den virusvariant, vi 
havde tidligere.”

”Så vi har virus i samfundet, og vi vil smitte 
hinanden rigtig meget, og især dem, der ikke 
er vaccineret, bliver syge og smitter andre. Så 
at blive vaccineret beskytter for det første en 
selv mod sygdommen, og så beskytter det også 
mod at give sygdommen videre til andre,” siger 
Camilla Foged.

I Danmark er det frivilligt, om man vil tage imod 
vaccinen. Indtil videre er mere end fi re millioner 
danskere færdigvaccinerede. Det svarer til 70 
procent af befolkningen. Mette Frederiksen 
opfordrede derfor alle dem, der ikke havde fået 
vaccinen endnu, men som gerne må få den, til 
at tage imod den.

Et tredje vaccinestik 
For at blive vaccineret skal man stikkes to 
gange. På et tidspunkt kan det også være, 
at man skal have et tredje stik med  vaccinen 
mod corona-virus for at være ekstra godt 
beskyttet. Det sagde sundhedsminister 
 Magnus Heunicke på pressemødet. Og det kan 
være en god idé ifølge Camilla Foged.

”Vi kan se, at den immunitet, vi får med to 
stik, falder med tiden. Det betyder, at  kroppen 
ikke har så godt et forsvar længere mod 
corona- virus, som lige efter man er blevet 
 vaccineret. Så derfor er man ikke i stand 
til at fjerne virussen lige så godt, når den 
er kommet ind i kroppen, som man var lige 
efter   vaccinationen. Og det kan et tredje stik 
hjælpe med,” forklarer hun.

Om det så betyder, at man også skal have et 
fjerde eller et femte stik eller endnu fl ere, kan 
man ikke sige endnu. 

Immunitet: Hvis man er immun over for en sygdom, 
betyder det, at man har meget lille risiko for at 
blive ramt af den sygdom.

Immunsystemet: Kroppens eget naturlige forsvar, 
som kan bekæmpe sygdomme, som kommer ind i 
kroppen.

Hvad betyder det?

 FO
TO

: M
A

R
TI

N
 S

YL
VE

S
T/

R
IT

ZA
U

 S
C

A
N

P
IX

Camilla FogedCamilla Foged ved rigtig meget om 
vacciner. Hun arbejder nemlig med at 
designe nye vacciner, så de virker så 

godt og sikkert som muligt. 

Sundhedsminister Magnus HeunickeMagnus Heunicke
 fortæller, at man måske skal have et 

 tredje stik med corona-vaccinen på et 
 tidspunkt for at være ekstra beskyttet 

mod  corona-virus.

Børn under 12 år skal ikke vaccineres 
Det gælder stadig, at børn under 12 år ikke 
skal vaccineres. Det er, fordi man ikke har 
 indsamlet viden nok til at kunne sige, om det er 
en god idé.

”Vi må ikke vaccinere nogen, før vi har 
 dokumentation for, at vaccinen er effektiv og 
sikker. Så vaccinen skal godkendes til børn 
 under 12 år, før vi vil begynde at bruge den, og 
så skal effekten og sikkerheden være rigtig 
god,” forklarer Camilla Foged. 

Børn smitter heldigvis ikke lige så meget som 
voksne, og når børn får corona-virus, har de 
ofte milde eller meget få symptomer.
KILDER: STATSMINISTERIET OG SUNDHEDSSTYRELSEN.

Dansk corona-vaccine
På pressemødet fortalte sundheds minister 
Magnus Heunicke også, at regeringen har 
besluttet at give 800 millioner kroner til en 
virksomhed, der hedder Bavarian Nordic, 
så den kan udvikle en dansk vaccine mod 
 corona-virus.

Og den kan måske bruges til at give 
 danskerne deres tredje vaccinestik, fortæller 
Camilla Foged.

”Den her vaccine har vist nogle rigtig gode 
resultater. Den er rigtig god til at aktivere 
immunsystemet til at bekæmpe corona- 
virus. Den skal testes som det, der hedder en 
 boostervaccine – altså som et tredje stik.”

”Vi ved, at det her med at blande vacciner 
kan være rigtig effektivt til at give en god 
 beskyttelse mod corona-virus. Så det håber 
vi, den her nye vaccine kan,” siger hun. 

Cirka 8 ud af 10 
bruger cykelhjelm nuCirka 3 ud af 10 brugte 

cykelhjelm i 2004


