
Kapløbet om vaccinen: Historien om vor tids 
månelanding

I december 2019 brød en ukendt epidemi ud i den kinesiske  
millionby Wuhan, og få måneder senere erklærede WHO Covid-19 
for en pandemi. Et globalt kapløb af hidtil usete dimensioner om at 
finde en vaccine gik i gang. Den 27. december 2020 blev den første 
dansker vaccineret. Aldrig er en vaccine blevet udviklet og godkendt 
så hurtigt. 

Thomas Senderovitz, som netop er stoppet som direktør for Læge-
middelstyrelsen, har sammenlignet udviklingen af vaccinen med 
en månelanding. Han har fra begyndelsen været helt tæt på udvik-
lingen af vaccinen, og i Kapløbet om vaccinen tager han læseren 
med ind i det episke drama omkring vaccineudviklingen og klæder 
læseren på til at forstå kompleksiteten i sådan en udviklingsproces.

Udviklingen af en vaccine mod Covid-19 handler både om forskning, 
politik og økonomi i international skala. Kapløbet om vaccinen er 
fortællingen om kapløbet for at genåbne samfundene, undgå massiv 
overdødelighed og økonomisk ruin globalt. Det er et kapløb mellem 
firmaer og mellem verdensdele om at sikre sig adgang til vaccinerne. 

Thomas Senderovitz fortæller om den svære balance mellem ha-
stighed og sikkerhed, mellem hensyn til samfundets genåbning, 
sygdomsbekæmpelse og sikkerhed af vaccinerne. Han beskriver den 
videnskabelige og faglige opgave med at bedømme vaccinerne og 
fortæller om planlægning og eksekvering af udrulningen af vaccina-
tionen i Danmark.
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Thomas Senderovitz bringer læseren tæt på forhandlingerne i EU og 
perspektiver til USA, Kina og Rusland. Han forklarer, hvordan vac-
cinen blev udviklet og godkendt i et ekstraordinært højt tempo med 
fuld fokus på sikkerhed i EU, og han perspektiverer, hvorfor EU i 
nogles øjne kom sidst med vaccinerne, og hvordan forhandlinger om 
priser og leverancer med forskellige leverandører gik for sig.

”Ingen var forberedte på corona-pandemien. Ingen lande hav-
de planer for sådan en krise. Vel har vi beredskabsplaner, og vel 
afholdes der regelmæssigt katastrofeøvelser, men en så massiv 
og langvarig sundhedskrise var ingen beredt på. EU havde ikke – 
og har fortsat ikke – en infrastruktur eller et budget, der tillader 
hurtig reaktion mod så massiv en udfordring. Og det var en af 
årsagerne til, at man i foråret 2020 ikke handlede straks med en 
stor, fælles indsats. EU var ganske enkelt slet ikke forberedt på så 
massiv en sundhedskrise, som ville kræve fælles aktion. Det er man 
så blevet nu!”

I bogens epilog kommer Thomas Senderovitz med sit bud på, hvor 
vi er med Covid-vacciner om to år, og hvordan man kan rammesæt-
te udviklingen af vacciner, så det bliver mere attraktivt for medici-
nalindustrien at arbejde med udvikling af vacciner.  

Sundhedsminister Magnus Heunicke har skrevet bogens forord. 
Bogen er udgivet med støtte fra Carlsbergfondet.

Om forfatterne
Bogen er baseret på en række interviews med Thomas  
Senderovitz, foretaget af videnskabsjournalist Peter Hyldgård. 
Thomas Senderovitz er uddannet læge fra Københavns Universitet. 
Efter nogle år som klinisk arbejdende læge begyndte han en interna-
tional karriere med udvikling af lægemidler. Efter 17 år i industrien 
blev han direktør i Lægemiddelstyrelsen, hvor han de seneste fem år 
har haft det øverste ansvar for godkendelse og overvågning af læge-
midler. Desuden var han formand for de europæiske lægemiddelsty-
relsers direktørkreds og medlem af det europæiske lægemiddelagen-
tur EMAs bestyrelse.  
Peter Hyldgård har mere end 20 års erfaring med viden-
skabsjournalistik og faglig formidling. Han har bl.a. været viden-
skabsredaktør på Dagbladet Information og pressemedarbejder i 
Miljøministeriet. Han er desuden medstifter af Videnskab.dk. 
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Yderligere information og kontakt

For bestilling af presseeksemplarer og 
kontakt til Thomas Senderovitz, kontakt 
venligst presseansvarlig Mette Wibeck på 
mette@strandbergpublishing.dk eller på 
telefon 4075 3476. 

Forside og fotos fra bogen kan downloa-
des på: strandbergpublishing.dk/presse  


