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Siden Corona-pandemiens start for mere end et år siden har Danske søfarende arbejdet under krævende 

vilkår og i lange udmønstringsperioder for at medvirke til at sikre transport af livsvigtige forsyninger såsom 

fødevarer, medicin, byggematerialer, olie og al verdens andre varer til hele verden. 

Det er af vital betydning for de søfarende at blive vaccineret for at kunne rejse til og fra skibene verden 

over henset til både sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold. 

Danske Søfarende har som danske statsborgere adgang til at blive tilbudt vaccine udfra den prioriterede 

rækkefølge som Sundhedsstyrelsen har fastsat. I den forbindelse er der opstået en stigende bekymring 

blandt de søfarende på langfarten, fordi det langt fra er muligt at blive vaccineret de nødvendige 2 gange 

under en hjemmeperiode på typisk 6-8 uger. Den prioriterede rækkefølge er derfor alt for ufleksibel for de 

søfarende 

Et konkret eksempel er Maskinchef Henrik Bjørndal Pedersen, der senest den 10. maj 2021 er blevet 

nægtet vaccination, fordi han ikke kunne være hjemme på begge tidspunkter for foreslåede vaccinationer. I 

den forbindelse har han rettet henvendelse til Region Syddanmark to gange, men er blevet afvist af nævnte 

årsag. Ved anden samtale fik han oplyst, at han var den tredje søfarende, der samme morgen havde 

kontaktet regionen om samme problemstilling. 

Ligeledes blev maskinchefen afvist at få Moderna vaccinen, der bedre kan anvendes i hans og øvrige 

søfarendes situationer, idet der kan gå op til 12 uger mellem vaccinationerne, i stedet for Pfizer vaccinen, 

hvor der skal gå betydelig kortere tid mellem vaccinationerne. 

Herefter skal organisationerne Maskinmestrenes Forening, Dansk Metal og 3F Søfart foreslå ministeren, at 

følgende muligheder gives en søfarende, for at sikre de søfarende mulighed for at blive vaccineret. 

Ved at give mulighed for at tilpasse vaccineforløb tidsmæssigt mere fleksibelt, når dette tilbydes den 

søfarende, sådan det er muligt at få begge vaccinationer i en hjemmeperiode på ca. 6-8 uger, eller 

At ændre tilbud på vaccinetype til den søfarende, således, at det i stedet bliver Moderna vaccinen, der 

tilbydes, idet der kan gå op til 12 uger mellem vaccinationerne. Vi uddyber naturligvis gerne på et møde 

hurtigst muligt - det haster. 
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