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Till Danmarks regering 

Skriftlig fråga 
om att hindra leveranser av vaccinkanyler  
 

I svensk medierapportering torsdag 21 januari 2021 uppgavs att sprutor och kanyler 

som var tänkt att användas för den pågående vaccineringen under rådande pandemi 

stoppats vid gränsen för att föras vidare till Sverige. Det har vidare hävdats att Dan-

mark har ett direktiv som innebär att sprutor som kommer till Danmark också måste 

levereras inom landet. Detta skulle ju i så fall vara en politisk torped under vattenlin-

jen mot såväl EU:s inre marknad för varor som det förtroliga samarbetet nordiska 

länder emellan. I samband med pandemins utbrott för ett knappt år sedan fanns 

några uppmärksammade och starkt kritiserade fall där Frankrike och Italien höll kvar 

materiel i det egna landet trots att varorna var tänkta att levereras till beställare, 

mottagare och betalare i andra länder. 

  

Enligt tidningen Aftonbladet ska flera svenska sjukvårdsregioner vara drabbade 

såsom Blekinge, Kronoberg, Norrbotten och Stockholm. Sydsvenska Dagbladet rap-

porterar från Blekinge: 

”Det var inte hela vår volym, men det var en volym som vi har behov av. Nu har vi fått 

andra leveranser, vår leverantör har fått styra om så att de går genom andra länder 

än Danmark, säger Joakim Kristensson, strategisk inköpschef i regionen” 
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Fredag 22 januari kommer uppgifter i media om att Sveriges nordiska samarbetsmi-

nister Anna Hallberg haft kontakter med sin danska kollega och att Köpenhamn de-

menterat att några leveranser ska ha stoppats av myndigheter i Danmark. Halberg 

uttalar i ett skriftligt meddelande efter sitt samtal med sin kollega: ”Han försäkrade 

mig om att Danmark inte fattat något beslut om att hindra leveranser av vaccinkany-

ler som är på väg till Sverige från eller via Danmark. De fall det rapporterats kring i 

medier rör sig enligt den danske ministern om två ordrar som annullerats av grossis-

ten.” 

  

Mina frågor till Danmarks regering: 

- Har danska myndigheter på något sätt stoppat eller förhindrat rörligheten 

inom EU:s inre marknad när det gäller sjukvårdsmateriel mellan Danmark och 

Sverige? 

 

- Står Danmark bakom tanken på rörlighet för varor mellan de nordiska län-

derna trots rådande pandemi? 

 

 

Stockholm, den 22 januari 2021 

Hans Wallmark (M)  

 

 


