
Anbefaling om vaccination med et 3. stik
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at personer med et svært nedsat immunforsvar vacci-
neres med et 3. stik mod COVID-19. 

Hvis du har et svært nedsat immunforsvar, kan du have nedsat effekt af vaccination 
mod COVID-19. Samtidig kan du have en øget risiko for et alvorligt forløb, hvis du 
bliver syg med COVID-19. 

Et 3. stik vil forbedre og forlænge effekten af dine første vaccinationer, så du får en         
bedre beskyttelse. 

Det er en læge, som vurderer, om du har en sygdom eller har fået en behandling, 
som gør, at du nu får tilbudt et 3. stik. Du vil blive vaccineret med samme vaccine-
type, som du blev vaccineret med første gang.

Hvorfor skal jeg have et 3. stik? 
Videnskabelige studier viser, at mange personer med et svært nedsat immunfors-
var er bedre beskyttet mod COVID-19 efter et 3. stik. Studierne viser også, at per-
sonerne tåler 3. stik godt, og at de bivirkninger, de har oplevet efter vaccinationen, 
er de samme som ved 1. og 2.  vaccination. Ingen personer i studierne har oplevet 
alvorlige bivirkninger efter 3. stik. 

Når du skal vaccineres igen, kan du derfor forvente at opleve samme bivirkninger 
som ved dine tidligere vaccinationer, fx. feber, ondt i hovedet eller ømhed der, 
hvor du blev stukket. 

Har du et svært nedsat  immunforsvar? 
Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccina-
tion med et 3. stik mod COVID-19 
Læs denne pjece, inden du bliver vaccineret



Sådan bliver du vaccineret 
Du kan bestille tid til vaccination ved at logge på www.vacciner.dk med dit NemID. 
Her kan du se ledige tider, og hvorhenne du kan blive vaccineret. 

Du kan også møde op i et vaccinationscenter helt uden tidsbestilling, når det 
passer dig.

For yderligere information 
På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, du 
kan have omkring et 3. stik.

Læs mere på: 
sst.dk/vaccination-svaert-nedsat-immunforsvar

Bliv hjemme og 
bliv testet, hvis du 

får symptomer

Hold afstand   Luft ud og skab 
gennemtræk

Vask hænder tit
eller brug 
håndsprit

Gør rent, særligt 

mange rører ved

Husk stadig de gode råd, som er med til at holde smitten på afstand

Særlig grundig information 
Vaccinerne er godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) til to 
stik. De er endnu ikke godkendt til 3. stik , men vi forventer, at godkendelsen vil 
komme i nærmeste fremtid. Du skal derfor have særlig information, inden du 
bliver vaccineret, og derfor er det vigtigt, at du læser denne pjece.


