Nu kan dit barn
på 5-11 år blive
vaccineret mod
COVID-19
Læs denne pjece, inden du tager imod
tilbuddet om vaccination.
Tilbuddet er frivilligt og gratis.

26. november 2021

Spørgsmålene kan være mange, når man som forælder skal
forholde sig til vaccination af sit barn. Derfor har vi i pjecen og på
Sundhedsstyrelsens hjemmeside sst.dk/covid-vaccination-5-11aar
samlet svar på en række af de spørgsmål, der kan dukke op.
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Høj smitte blandt børn
Smitten med COVID-19 stiger, og det er særligt blandt yngre børn, at der er mange
smittede. Det kan betyde, at børnene igen oplever, at klassen bliver sendt hjem, at
skolen lukker, og sociale arrangementer bliver aflyst.
Børn bliver sjældent alvorligt syge af COVID-19, men vaccinerede børn er med til
at mindske smitten. På den måde er de med til at passe på de ældre og sårbare
familiemedlemmer, der ikke er vaccinerede eller har lavere effekt af vaccinationen.

Hvorfor anbefaler vi vaccination
af børn mellem 5-11 år?
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Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination mod COVID-19 til børn på 5-11 år af
flere årsager:
•

Lige nu ser vi en høj smitte blandt børn. Ved at vaccinere de 5-11-årige kan
vi få bedre kontrol med epidemien

•

Vaccinerede børn er med til at mindske spredning af smitten i familien.
På den måde er de med til at passe på de ældre og sårbare familiemedlemmer,
der ikke er vaccinerede eller har lavere effekt af vaccinationen

•

Den øgede immunitet i befolkningen gør, at både børn og voksne får en mere
normal hverdag med færre test og mindre smitteopsporing.
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En sikker og effektiv vaccine
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Vaccinen fra Pfizer-BioNTech er den 25. november 2021 godkendt af Det Europæiske
Lægemiddelagentur (EMA) til de 5-11-årige.
Grundlaget for godkendelsen er et stort studie med 3.000 børn. Studiet viser, at
børnene får en god og effektiv beskyttelse mod COVID-19 efter vaccination. De
hyppigste bivirkninger ved vaccination er dem, vi allerede har set hos voksne og børn
ned til 12 år. Der er ikke set nye, alvorlige bivirkninger hos de mindre børn.
Sundhedsstyrelsen har foretaget en grundig faglig gennemgang af dokumentationen
for vaccinens effekt og sikkerhed. På den baggrund er det Sundhedsstyrelsens
vurdering, at det er sikkert for dit barn på 5-11 år at blive vaccineret mod COVID-19.
På verdensplan er mange millioner børn mellem 12 og 15 år blevet vaccineret, og i
Danmark er næsten 200.000 børn mellem 12-15 år vaccineret.

Hvilke bivirkninger kan mit
barn få?
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Alle vacciner har bivirkninger, men langt de fleste vil kun opleve milde bivirkninger.

Måske kan du huske, da dit barn blev vaccineret som en del af
børnevaccinationsprogrammet. Her oplevede dit barn formentlig også at få nogle
milde bivirkninger som fx feber, træthed og ømhed dér, hvor barnet blev stukket. Det
er de samme milde bivirkninger, dit barn kan få af vaccinen mod COVID-19.

Hyppige bivirkninger
• Smerter og rødme, der hvor barnet
er blevet stukket
• Feber
• Kulderystelser
• Muskel- og ledsmerter
• Hovedpine
• Træthed
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I godkendelsesstudiet med børn er der ingen, der har fået sjældne eller alvorlige
bivirkninger, som fx svære allergiske reaktioner, vejrtrækningsbesvær, hududslæt
og hævelser i ansigtet. Det betyder dog ikke, at de ikke kan opstå, men det vil være
yderst sjældent.
I meget få tilfælde er der voksne, som har fået hjertemuskelbetændelse (myokarditis)
eller hjertehindebetændelse (perikarditis), efter de er blevet vaccineret. Det lyder meget
alvorligt, men for langt de fleste vil det forsvinde af sig selv. Det er særligt set hos unge
mænd, men også meget sjældent blandt dem. I de meget få tilfælde, hvor der er brug for
behandling, er der gode behandlingsmuligheder. I godkendelsesstudierne har ingen af
børnene fået hjertemuskelbetændelse eller hjertehindebetændelse.
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Er vaccination bedre end smitte?
Vi ved, at børn får en høj beskyttelse mod COVID-19, når de bliver vaccineret. Børn,
som er smittede, risikerer at give smitten videre til venner og familie. Vi anbefaler derfor, at børn på 5 år og derover bliver vaccineret, så de får den bedste beskyttelse mod
COVID-19 og er med til at mindske smitten.
Hvis dit barn tidligere har været smittet med COVID-19, er det sikkert for dit barn at blive
vaccineret. I skal bare vente, til dit barn har været uden symptomer i en måned.
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Hvordan foregår vaccinationen?
Personalet er meget opmærksomme på at sørge for, at vaccinationen bliver en god og
tryg oplevelse for dig og dit barn. Derfor er der også sat ekstra tid og særligt personale
af til vaccination af børn.
•

Det er dig som forælder, der modtager barnets invitation i din e-Boks. Herefter
kan du booke tid på vacciner.dk

•

Børn skal have minimum én forælder med, når de skal vaccineres

•

Mød op på vaccinationsstedet så tæt på det aftalte tidspunkt som muligt. Tag
gerne barnets gule sundhedskort med

•

Der er sundhedspersonale på vaccinationsstedet, som kan svare på spørgsmål
eller hjælpe jer, hvis I har brug for det

•

Efter vaccinationen skal I vente 15 minutter på vaccinationsstedet, så dit barn kan
få hjælp, hvis der opstår en allergisk reaktion. Det sker dog meget sjældent

•

Husk, at dit barn skal vaccineres to gange for at få den allerbedste beskyttelse.

4

Hvordan gør jeg vaccinationen
til en god oplevelse for mit barn?
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•

Tag barnet på skødet eller hold i hånden

•

Fjern fokus fra situationen ved at hjælpe barnet til at tænke på noget andet.
Snak om noget barnet interesserer sig for eller glæder sig til

•

Er dit barn nervøs og anspændt? Så prøv at lave simple afslapningsøvelser, hvor
du f.eks. lægger hånden på maven, og I sammen tager nogle dybe indåndinger.

Få flere råd i vores pjece ”Giv dit barn en god oplevelse med vaccination mod
COVID-19,” som du kan finde på sst.dk/God-oplevelse-med-vaccination

Særlig information
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Børn får en 1/3 del af en voksendosis. Der er vacciner på vej til børnene med den rette
mængde. Indtil vi får dem, bliver børnene vaccineret med en dosis, som trækkes op
fra de vacciner, vi har i dag til voksne. Det er kun godkendt at vaccinere børn med
børnedosen. Sundhedsstyrelsen vurderer dog, at det er sikkert at vaccinere børn med
en mindre dosis af de vacciner, vi har i dag. På vaccinationsstederne er personalet
trænede i at trække den rette mængde op, så dit barn får den rette dosis.
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Har du flere spørgsmål?
På vores hjemmeside kan du få svar på flere spørgsmål. Du kan også se nogle korte
film, som handler om vaccination af børn. Vi har også en pjece med gode råd til at tale
med dit barn om vaccination. På hjemmesiden finder du også den data, der ligger til
grund for vores anbefaling om vaccination af børn mellem 5-11 år.
Se mere på sst.dk/covid-vaccination-5-11aar
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