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Tilbuddet om vaccination  
er frivilligt og gratis.

Vaccination 
mod COVID-19 
til børn i alderen 
12-15 år

30. september 2021
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Hvorfor anbefaler vi 
vaccination af børn 
mellem 12 og 15 år?
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn ned til 12 år bliver vaccineret, fordi:

• Vaccinerede børn er med til at stoppe smitten, og dermed er de med til at passe 
på vores ældre og sårbare personer, der ikke er vaccinerede eller har lavere effekt 
af vaccinen.

• Vaccinen beskytter effektivt børn mod at blive syge af COVID-19. Børn bliver dog 
sjældent alvorligt syge.

• Den øgede immunitet i befolkningen giver børn en mere normal hverdag

Status på vaccination  
i Danmark
I Danmark har vi siden juli 2021 anbefalet, at børn ned til 12 år bliver vaccineret mod 
COVID-19. Indtil nu er knap 70% mellem 12-15 år vaccineret. 

Spørgsmålene kan være mange, når man som forælder skal forhol-
de sig til vaccination af sit barn. Derfor har vi samlet svar på nogle 
af de spørgsmål, der kan dukke op.
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I Danmark vaccinerer vi med vaccinerne fra Pfizer-BioNTech og Moderna, som begge 
er godkendt til alle på 12 år og derover. Godkendelsen af vaccinerne til børn er sket på 
baggrund af et stort studie, der viser, at vaccinerne er sikre og giver børnene en høj bes-
kyttelse mod COVID-19.

USA, Norge og flere europæiske lande, blandt andet Tyskland og Frankrig, vaccinerer 
også børn ned til 12 år.

Alle vacciner har bivirkninger, men det er ikke alle, der bliver vaccineret, som oplever 
bivirkninger. Generelt er der tale om milde bivirkninger. Nedenfor kan du se de mest 
almindelige bivirkninger ved vaccinerne mod COVID-19.

Sikre og effektive 
vacciner 

Giver vaccinerne 
bivirkninger hos børn?

• Svære allergiske reaktioner
• Vejrtrækningsbesvær
• Hududslæt
• Hævelser i ansigtet

Eksempler på sjældne 
bivirkninger

Eksempler på  
almindelige bivirkninger

Lokale reaktioner 

• Smerter og rødme 
på indstiksstedet

Generelle reaktioner 

• Træthed
• Hovedpine
• Muskel– og ledsmerter
• Kulderystelser
• Let temperaturstigning

Du kan altid kontakte din egen læge, hvis der opstår yderligere spørgsmål. 
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• Børn under 15 år skal have en forælder med, når de skal vaccineres 

• Medbring barnets gule sundhedskort 

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

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

Hvordan foregår 
vaccinationen?

På vores hjemmeside kan du få svar på flere spørgsmål.

Læs mere på www.sst.dk/covid-vaccination-12-15år

Har du andre 
spørgsmål?

Det er dit barns alder, der afgør, hvem der modtager invitationen til vaccination. 

Under 15 år: Invitationen bliver sendt til forældrenes e-Boks. Det er forældrene, som 
kan booke tid på vacciner.dk. I kan også møde op på et vaccinationssted uden at bestille 
tid. Barnet skal dog have en forælder med til vaccinationen. 

15 år og derover: Invitationen bliver sendt til dit barns e-Boks, og barnet kan booke tid 
på vacciner.dk eller møde op på et vaccinationssted uden at have bestilt tid i forvejen. 
Barnet kan tage alene til vaccination, men vi anbefaler, at en forælder tager med. Det er 
dog ikke et krav. Forældrene modtager en kopi af invitationen.

Bliv vaccineret  
når det passer jer


