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Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 28. oktober 2020.

a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at overføre i alt
18,8 mio. kr. i 2020 til § 16.35.01. Statens Serum Institut til produktion af vaccinationsmateriale
til brug for test af CoVaXIX, som er en mulig vaccinekandidat mod COVID-19 udviklet af Statens
Serum Institut.

b. Statens Serum Institut har udviklet en kandidat til vaccine mod COVID-19 kaldet CoVaXIX, som
i den indledende udviklings- og testfase har fremvist lovende resultater. CoVaXIX kræver 2-3
vaccinationer for at opnå en høj grad af immunitet, og vaccinen vurderes relativt ufarlig for svage og
sårbare.

Næste fase er klinisk testning af CoVaXIX. Dette involverer test af vaccinen i mennesker, hvilket
Statens Serum Institut planlægger at gennemføre i samarbejde med Infektionsmedicinsk afdeling
på Hvidovre Hospital. Til brug for den kliniske testfase skal der bl.a. produceres et større antal
doseringer af CoVaXIX, som efterfølgende skal godkendes af Lægemiddelstyrelsen. Statens Serum
Institut har kontakt med en virksomhed mhp. evt. produktion.

Lægemiddelstyrelsen vurderer, at det givet de store samfundsmæssige konsekvenser af nedlukning
og sygdom/død er afgørende, at Danmark forsøger at helgardere sig i forhold til at sikre adgang til
vacciner til den danske befolkning.

Det er desuden usikkert, hvilken vaccineteknologi der vil være mest effektiv mht. udviklingshastig‐
hed, immunitetseffekt, minimering af bivirkninger mv. Det er derfor vigtigt at sikre et bredt udvalg
af vaccinekandidater, der benytter flere forskellige vaccineteknologier. Dette indgår også som et af
kriterierne for EU’s valg af vaccineproducenter og er relevant vedr. videreudvikling af Statens Serum
Instituts vaccinekandidat.

Ifølge Statens Serum Institut vil CoVaXIX potentielt være klar til anvendelse fra foråret 2022. Det
bemærkes, at dette er forbundet med usikkerhed, da det afhænger af de kommende faser i udviklin‐
gen og efterfølgende godkendelse. På den baggrund vil CoVaXIX være klar til klinisk brug efter, at
en række andre COVID-19 vaccinekandidater er blevet indkøbt og anvendt på størstedelen af den
danske befolkning.

I de indledende skridt før den kliniske testfase er der omkostninger til ekstern produktion af de
CoVaXIX doser, som skal testes, hvilket anslås at medføre omkostninger på ca. 18,8 mio. kr. i
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2020. Den videre gennemførelse af fase-1 og fase-2 testning af CoVaXIX forventes at medføre
omkostninger svarende til 11,0 mio. kr. i 2021, som vil blive søgt håndteret på finansloven for 2021.

Ud over sikring af adgang til et bredt udvalg af vaccinekandidater er et centralt perspektiv, at
CoVaXIX vil resultere i en beredskabsplatform for udviklingen af fremtidige nationale virusvacci‐
ner. CoVaXIX skal derfor ikke alene ses som løsning på akutte udfordringer i forbindelse med
COVID-19 men også som en langsigtet investering, som kan medvirke til at forkorte udviklingstiden
på fremtidige DNA vacciner i bekæmpelsen af kommende pandemier.

Sundheds- og Ældreministeriet har fået udarbejdet en uafhængig vurdering af CoVaXIX. Vurderin‐
gens konklusioner bekræfter, at vaccinen producerer den ønskede immunrespons mod COVID-19,
samt at vaccinen bør kunne godkendes til klinisk testning.

Udgifterne på i alt 18,8 mio. kr. i 2020 foreslås håndteret ved en direkte opskrivning af Sundheds-
og Ældreministeriets bevilling på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020. I lyset af den særlige
situation, som COVID-19 har påført og risikerer at påføre dansk økonomi, lægges der således op
til at forhøje udgiftsbevillingen uden modgående reduktion på forslag til lov om tillægsbevilling for
2020.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling i finansåret specificeres således:
Udgift

§ 16.35.01. Statens Serum Institut (Statsvirksomhed)
12. COVID-19 relaterede udgifter

Udgift
22. Andre ordinære driftsomkostninger 18,8 mio. kr.

c. Sagen forelægges for Folketingets Finansudvalg nu, således at den nødvendige finansiering kan blive
tilvejebragt i indeværende finansår.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til at afholde udgifter på i alt 18,8 mio. kr. i
2020 til produktion af vaccinationsmateriale til brug for test af CoVaXIX, således at der på forslag til
lov om tillægsbevilling for finansåret optages følgende:
§ 16.35.01. Statens Serum Institut (Statsvirksomhed) 18,8 mio. kr.
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f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 28. oktober 2020

Magnus Heunicke

/ Lasse Damgaard

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 05-11-2020
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