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Til ríkisstjórnar Danmerkur 

Skrifleg fyrirspurn um hindrun á afhendingu á bólusetningarsprautum  
 

Fimmtudaginn 21. janúar greindu sænskir fjölmiðlar frá því að sending með sprautum 

og sprautunálum sem fyrirhugað var að nota við yfirstandandi bólusetningu vegna 

þess heimsfaraldurs sem nú geisar hefði verið stöðvuð við landamærin á leið inn í 

Svíþjóð. Þá hefur því verið haldið fram að í Danmörku sé í gildi tilskipun sem feli í sér 

að þær sprautur sem komi til landsins skuli einnig afhenda innanlands. Reynist þetta 

rétt er um að ræða óvænta og undirförla pólitíska atlögu að bæði innri vörumarkaði 

ESB og hinu trausta samstarfi norrænu landanna. Við upphaf faraldursins fyrir 

tæplega ári komu upp nokkur mál sem vöktu mikla athygli og harða gagnrýni þegar 

Frakkar og Ítalir héldu eftir vörum í löndum sínum þrátt fyrir að þær væru ætlaðar 

aðilum í öðrum löndum sem höfðu pantað og greitt fyrir þær. 

  

Að sögn dagblaðsins Aftonbladet hefur þetta haft áhrif á heilsugæslu í nokkrum 

héruðum Svíþjðar, svo sem Blekinge, Kronoberg, Norrbotten og Stokkhólmi. Frétt 

Sydsvenska Dagbladet frá Blekinge hljóðar svo: 

„Ekki var um allt okkar vörumagn að ræða en þó vörumagn sem við 

þurfum á að halda. Við höfum nú fengið aðrar sendingar. Seljandinn 

þurfti að beina þeim í gegnum önnur lönd en Danmörku,“ segir Joakim 

Kristensson, innkaupastjóri á svæðinu. 
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Hinn 22. janúar greindu fjölmiðlar frá því að Anna Hallberg, samstarfsráðherra 

Norðurlanda í Svíþjóð, hefði rætt við hinn danska kollega sinn og að því hefði verið 

hafnað að sendingar hefðu verið stöðvaðar í Danmörku. Í tilkynningu eftir samtal við 

kollega sinn segir Hallberg: „Hann fullvissaði mig um að engin ákvörðun hefði verið 

tekin um það í Danmörku að hindra afhendingu á bólusetningarsprautum á leið til 

Svíþjóðar frá eða í gegnum Danmörku. Málin sem fjallað hefur verið um í fjölmiðlum 

snúast að sögn danska ráðherrans um tvær pantanir sem heildsalinn dró til baka.“ 

  

Spurningar mínar til ríkisstjórnar Danmerkur: 

- Hafa dönsk yfirvöld með einhverjum hætti stöðvað eða hindrað frjálst flæði á 

innri markaði ESB þegar kemur að heilbrigðisbúnaði á milli Danmerkur og 

Svíþjóðar? 

 

- Styður Danmörk hugmyndina um frjálst flæði á vörum milli norrænu 

landanna þrátt fyrir yfirstandandi heimsfaraldur? 

 

 

Stokkhólmi, 22. janúar 2021 

Hans Wallmark (M)  

 

 


