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Derfor skal børn ikke 
have corona-vaccinen
Man forventer, at de første i Danmark kan blive vaccineret mod corona-virus inden nytår. 
Børn skal ikke have vaccinen, det er kun de voksne. Her fortæller Thomas Senderovitz, som 
er direktør i Lægemiddelstyrelsen, hvordan det kan være.
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1 Hvorfor skal børn ikke have 
 vaccinen? Børn kan jo også få 

 corona-virus.
Vaccinen er endnu ikke afprøvet på børn, og 
derfor skal de ikke have den. Vi vil ikke have, den 
bliver brugt til børn, før det er undersøgt, om 
det er sikkert nok. De undersøgelser kommer 
lidt senere. Sådan er det altid med lægemidler. 
De fl este lægemidler og vacciner bliver først 
afprøvet på voksne, og så kommer der senere 
hen afprøvninger på børn.

Ved denne vaccine er det lidt sværere at 
få  afprøvet på børn. For selvom børn kan 
få  corona, så får de det ikke så meget som 

Thomas Senderovitz,
direktør i Lægemiddelstyrelsen
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Lægemiddelstyrelsen er blandt andet 
med til at kontrollere lægemidler og 
godkende vacciner. Thomas Senderovitz 
er direktør for styrelsen, og her giver 
han svar på nogle af de spørgsmål, I har 
stillet i Børneavisens app. 
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Den danske film ’Druk’, med blandt andre Mads Mikkelsen på rollelisten,  
har vundet fire priser ved The European Film Awards. Kilde: dfi.dk 

Lægemidler: Midler, der bruges til behandling 
eller forebyggelse af lidelser og sygdomme hos 
 mennesker. For  eksempel i form af piller og 
vacciner. 

At gå med livrem og seler: Et udtryk, der betyder, 
at man sørger for at være meget forsigtig og 
meget grundig.

Immunforsvar: Kroppens eget naturlige forsvar, 
som kan bekæmpe sygdomme, der kommer ind i 
din krop. 

Bivirkninger: Hvis man får medicin, kan det nogle 
gange have en eller flere bivirkninger. Det vil sige, 
at medicinen, ud over at bekæmpe sygdom, også 
påvirker kroppen på en anden måde. Den kan for 
eksempel give hovedpine eller gøre en træt.

Immune: Hvis man er immun over for en sygdom, 
betyder det, at man har meget lille risiko for at 
blive ramt af den sygdom.

Hvad betyder det?

 voksne, og der er heller ikke så meget smitte 
hos børn, som der er hos voksne.

 

2 Hvorfor er det de voksne, der 
bliver hårdest ramt af corona?

Det ved man faktisk ikke helt endnu, men det er 
noget, man kigger meget på. En ting, man ved, 
er, at corona-sygdomme er luftvejs- infektioner. 
Det kommer ind gennem luftvejene og giver 
primært problemer med åndedrættet. Det vil 
sige, at dem, der i forvejen har dårlige lunger 
eller hjerte, har større risiko for at blive syge. 
Og det er som oftest voksne og ikke børn.

3 Tror du, at børn skal have 
 corona-vaccinen på et senere 

tidspunkt?
Det kan jeg faktisk ikke sige med  sikkerhed 
endnu. Man kan ikke udelukke det. Men det 
vil tage tid, før corona-vaccinerne bliver 
 godkendt til børn. Jeg tror ikke, det er næste 
år eller næste år igen.

4 Hvad skal der til, for at børn kan få 
vaccinen? 

Der skal laves nogle store forsøg, der kan vise, 
at vaccinen er sikker og virksom hos børn også. 
De firmaer, der laver vacciner, skal lave de her 
forsøg, før de kan få godkendt vaccinerne. Når 
forsøgene er færdige, skal de sende data til 
myndighederne. Og hvis myndighederne synes, 
det ser fornuftigt ud, kan vaccinerne også blive 
godkendt til brug hos børn.

5 Hvorfor kan børn ikke bare få den 
samme vaccine som de voksne?

Når det drejer sig om nye lægemidler, så går 
man med livrem og seler. Vi vil ikke løbe den 
risiko, hvis det nu viser sig, at børns immun-
forsvar eller krop reagerer anderledes end 
voksnes. Det kan nogle gange ske. Det kan 
også være, at vaccinen ikke virker så godt hos 
børn, eller at der er flere bivirkninger. Og det 
vil man være sikker på, inden man godkender 
den til børn. 

6 Er det nok, at de voksne får vaccinen, 
for at bekæmpe corona-virus?

Ja, det mener vi, det er. Der er to ting, man 
skal tænke over ved sådan en vaccine. For det 
første får man vaccinen, fordi den  beskytter 
mod sygdom. Og det er heldigvis meget, 
meget sjældent, at børn bliver alvorligt syge 
med corona. Jo ældre man er, jo farligere er 
det at få corona. Det andet er, at børn ikke 
er med til at bære smitten så meget videre, 
som voksne er. På grund af de to ting er det 
ikke så vigtigt, hverken for børnene eller for 
samfundet, at børn bliver vaccineret, som det 
for eksempel er med influenza-vaccine. 

Virus har brug for mennesker eller dyr til at 
overleve. Men hvis langt de fleste  mennesker 
bliver immune af vaccinen, så kan virus ikke 
bevæge sig rundt. Så kan epidemien ikke 
vokse, og til sidst uddør virus eller kommer 
ned på så lavt et niveau, at det ikke længere 
betyder noget. Og det er altså nok, at man får 
vaccineret de fleste voksne i Danmark til at 
bremse den her epidemi.

 7 Hvornår kan de første i Danmark 
blive vaccineret? 

Det kan de, når vaccinen er godkendt. Eksperter 
fra den danske lægemiddelstyrelse, den  tyske, 
den spanske og så videre sidder sammen og 
 godkender de her vacciner på vegne af alle 
EU-landene. Vi tror, vaccinen kan blive godkendt 
23. december. Så går der lige nogle dage med at 
få vaccinen fra lageret nede i Europa og op til 
Danmark. Så et sted mellem jul og nytår er det,  
vi satser på.

8 Hvorfor er nogle skeptiske over for 
vaccinen?

Jeg tror, det er, fordi vi lever i en tid, hvor der er 
utrolig meget usikkerhed på grund af  corona. 
Vi er bange for, om vores bedsteforældre  bliver 
syge, eller om vores forældre mister deres 
 arbejde. Når vi oven i det får en masse forskellig 
information på tv, i radioen, på sociale medier og 
så videre, kan der blive endnu mere  usikkerhed, 
og så er det for nogle svært at forstå det 
her med vacciner. Der er det min og andre 
 myndigheders opgave at lytte og forklare det, vi 
ved, og skabe tryghed. Vi slipper jo ikke vacciner 
løs, hvis ikke vi er sikre.

9 Kan corona-virussen forsvinde på et 
tidspunkt?

Med næsten alle virusser opstår der det, 
der hedder mutationer. Det er ændringer i 
 virus’ arvemateriale, som opstår af forskellige 
grunde. Nogle mutationer kan gøre virus mere 
aggressiv og kan gøre, at vaccinerne ikke virker 
så godt, og så må vi lave nye vacciner. Andre 
mutationer kan gøre, at virusser bliver mindre 
aggressive og ikke længere kan overleve, og 
så uddør de. Det kan man ikke vide på forhånd, 
men det kan godt være, det sker med corona- 
virus. Det er vi meget spændte på. 

En måde at få virusser til at uddø på eller 
næsten uddø på er ved at give vacciner. Med 
vacciner håber vi at få corona-virus under 
kontrol.
 

10 Er der ellers noget, du gerne vil sige 
til børnene?

I skal blive ved at stille en masse spørgsmål. Til 
forældre, myndigheder eller andre. Det er den 
eneste måde at blive klogere og tryggere på.

Hvad er en vaccine?
Når man får en vaccine, skal kroppen i 
princippet selv bekæmpe en sygdom. For 
i vaccinen findes en smule af sygdommen, 
kroppens immunforsvar reagerer på. 

Det gør kroppen ved at danne  antistoffer 
mod sygdommen. Opskriften på de 
 antistoffer  gemmer immunforsvaret, 
så kroppen  hurtigt kan danne dem, hvis 
sygdommen skulle komme igen. Så det er 
altså antistofferne, der sørger for, at vi ikke 
bliver syge.
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