
Spørgsmål og svar 
om vaccination mod COVID-19

Disse spørgsmål og svar er udarbejdet med henblik på at hjælpe medarbejdere, 
så de kan besvare spørgsmål ved pop-up vaccinationscentre.. 

Hvorfor anbefaler Sundhedsstyrelsen vaccination til unge?

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du bliver vaccineret, fordi vaccinen giver dig en høj beskyttelse 
mod at blive smittet og syg af COVID-19. Vi anbefaler også vaccination, fordi:

 y Jo flere der er vaccineret, jo bedre kontrol får vi med epidemien. Det betyder, at vi med 
vaccination mindsker smittespredningen, så vi kan beholde en almindelig hverdag.

 y Alle kan blive syge af COVID-19. Det gælder også dig, som er ung og rask. Derudover døjer 
nogle med senfølger som fx åndenød, træthed og hovedpine og mistet smags- og lugtesans i 
op til et halvt år efter, de har haft COVID-19.

 y Du er med til at beskytte de mere sårbare borgere, fx ældre eller kræftpatienter, hvor 
vaccinen måske ikke virker så godt.

Hvad er forskellen på de to vacciner, som er i det danske vaccinationsprogram?

I det danske vaccinationsprogram er der to vacciner. Det er vaccinerne fra virksom¬hederne 
Pfizer-BioNTech og Moderna. Selvom der er tale om to forskellige vacciner, så er forskellen 
minimal. Begge vacciner er lige gode, sikre og effektive. Måske har du hørt allermest om vaccinen 
fra Pfizer-BioNtech. Det er fordi, det var en af de første vacciner, der kom til på markedet.

Påvirker vaccinerne min fertilitet?

Vaccinerne påvirker ikke din fertilitet og din mulighed for at få børn. Det gælder for både piger og drenge.

Hvor godt beskytter vaccinerne?

Vaccinerne giver dig den bedste beskyttelse mod COVID-19 allerede 14 dage efter dit andet stik. 
Når du er vaccineret, er du også beskyttet mod Delta-varianten, som er markant mere smitsom og 
alvorlig end tidligere varianter af COVID-19.

Hvor mange er vaccineret i dag?

I Danmark er mere end 4 millioner allerede blevet vaccineret mod COVID-19. På verdensplan er mere 
end 2 milliarder personer vaccineret.



Kan jeg blive vaccineret, hvis jeg er syg?

Hvis du har feber på 38 grader eller derover eller har en akut alvorlig infektion som fx 
lungebetændelse, skal du udskyde din vaccination. Du kan godt blive vaccineret, hvis du fx blot 
har let temperaturstigning eller lette infektioner som fx forkølelse, men overvej altid, om du kunne 
have COVID-19. 

Hvorfor skal jeg vaccineres, hvis jeg allerede har haft COVID-19 - jeg er vel immun?

Vi kan ikke være sikre på, at den immunitet, du har fået efter at have været smittet er ligeså god 
som den immunitet, du får af vaccinen. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du bliver vaccineret, 
selvom du har haft COVID-19. Du kan blive vaccineret 1 måned efter endt sygdom med COVID-19.

Hvorfor skal jeg vaccineres to gange?

Den fulde effekt af vaccinerne får du 1-2 uger efter dit andet stik, og derfor skal du vaccineres 
to gange.

Det er vigtigt, at du bliver vaccineret begge gange, så du får den bedste beskyttelse -  også 
imod nye og mere smitsomme varianter.

Kan jeg få COVID-19, når jeg er vaccineret?

Vaccinerne giver dig en virkelig god beskyttelse, men der er en lille risiko for, at du kan blive smittet 
og syg med COVID-19, selvom du er vaccineret. Det skyldes, at vaccinerne ikke er 100 % effektive. 
Hvis du er vaccineret og bliver smittet med COVID-19, vil du dog få et mildere sygdomsforløb end 
personer, der ikke er blevet vaccineret.

Skal mine forældre give samtykke?

Hvis du er 15 år eller derover, kan du selv beslutte, om du vil vaccineres mod COVID-19. Hvis du er 
under 18 år er det en god idé, at du taler med  dine forældre inden vaccinationen. 

Hvad hvis jeg bliver dårlig, når jeg bliver vaccineret?

Efter du er blevet vaccineret, skal du vente 15 minutter på vaccinationsstedet, så en sundhedsperson 
kan holde øje med dig, hvis du skulle få en allergisk reaktion. Det sker dog sjældent. Det er normalt at 
opleve milde bivirkninger såsom feber og hovedpine, efter du er blevet vaccineret.

Er vaccinerne testet godt nok?

Vaccinerne er grundigt testet og er godkendt i store studier med mange personer. Selvom 
vaccinerne mod COVID-19 er udviklet hurtigt, godkendes de efter samme standarder, som 
gælder for alle lægemidler i EU, både hvad angår kvalitet, effekt og sikkerhed. Det betyder, at 
vaccinerne er både sikre og effektive. Derudover bliver alle godkendte vacciner overvåget nøje af 
Lægemiddelstyrelsen. Det er helt almindelig procedure, og det gør man med alle vacciner og al 
slags medicin.


