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Ugens tema  INTERVIEW 

”Vi ville ikke anbefale  vaccinen til børn, 
hvis ikke vi var helt trygge ved den”
Sundhedsstyrelsen anbefaler nu corona-vaccinen til børn mellem 5 og 11 år. Det skal hjælpe med at 
få smitten med  corona-virus ned. Vi har spurgt jer læsere, hvad I gerne vil vide om corona-vaccinen. 
I har sendt rigtig mange gode spørgsmål, og vi har samlet nogle af dem herunder, som vicedirektør i 
 Sundhedsstyrelsen Helene Probst har svaret på.
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Helene Probst
Vicedirektør i Sundhedsstyrelsen

1 Hvis børn sjældent bliver  alvorligt 
syge med corona-virus, hvorfor 

skal de så vaccineres? 
Vi anbefaler, at børnene mellem 5-11 år  bliver 
vaccineret, fordi det er nødvendigt. På den 
måde kan vi undgå, at børn bliver syge af 
 covid-19 og smitter andre børn og forældre og 
bedsteforældre. Når vi anbefaler  vaccinationen 
af børn, er det netop for at nedbringe 
 smitten og stoppe smittekæder og for at 
øge  immuniteten i befolkningen. Børn bliver 
 sjældent alvorligt syge af corona-virus, men 
det kan deres ældre familiemedlemmer godt 
blive. Så det er derfor, vi anbefaler, at børn 
bliver vaccineret.

2 Hvorfor har man ikke vaccineret 
børn under 12 år før nu?

Det er, fordi vaccinen først nu er godkendt til 
børn mellem 5-11 år. Det var sådan, at først 
blev vaccinen godkendt til de voksne, og så 
kom der en godkendelse til de 12-15-årige. Og 
det er først nu, vi har fået godkendelsen til at 
bruge vaccinen til børnene.

3 Hvad betyder det, at man har 
godkendt vaccinen?

Der skal være en videnskabelig undersøgelse, 
der viser, at vaccinen virker til børn, og at den 
er sikker til børn, og det har man fundet ud af, 
at den er.

4 Er det en helt ny vaccine til børn?
Nej, det er den samme vaccine som 

den, man bruger til voksne, men det er bare en 
mindre dosis. Man får en tredjedel dosis af det, 
man bruger til de voksne.

5 Hvilke bivirkninger kan man få af 
vaccinen?

Alle vacciner har bivirkninger. Men for langt 
de fleste vil man kun opleve milde bivirkninger. 
Det mest almindelige er, at der, hvor man er 
blevet stukket i skulderen, kan der blive hævet 
og rødt, og dagen efter kan man godt være 
ret øm i skulderen. Og så er der også nogle, 
som bliver lidt utilpas med lidt feber, måske lidt 
ondt i muskler og led, får hovedpine og måske 
lidt ekstra træthed.
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Vaccination mod 
 corona-virus 
Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination 
af 5-11-årige, efter at corona-vaccinen fra 
Pfizer-BioNTech blev godkendt til børn af 
Det Europæiske Lægemiddelagentur. 

Ligesom voksne skal børn vaccineres to 
gange for at få den allerbedste beskyttelse.

En person, der er vaccineret, danner det, 
der hedder antistoffer. De beskytter mod 
sygdommen på samme måde, som hvis 
personen har haft sygdommen. Kroppen 
kan nemlig huske det, hvis personen senere 
møder den virus, den er vaccineret mod. 

Det betyder også, at jo flere der er 
 vaccinerede, jo sværere får virussen ved 
at finde nogen, den kan smitte, og jo bedre 
beskyttet er vi mod corona-virus som 
samfund. Det er også det, man kalder for 
flokimmunitet.

Tre gode råd  
fra Helene Probst, hvis du 
skal  vaccineres: 

Jeg synes, man skal snakke med sin mor og 
far, inden man skal vaccineres, om hvordan det 
foregår. Og så kan man snakke lidt med ens 
 venner om det.

Hvis man er bekymret for det, når man skal 
 vaccineres, så synes jeg, man skal sige det til den, 
der skal vaccinere en. Fordi de er vant til at tale 
med børn og fortælle, hvad der skal ske. 

Det er en fordel at slappe af, hvis man kan det, og 
så er det en fordel at have enten ens mor eller 
far med, som kan hjælpe en.

Næsten halvdelen af danskerne gør brug af et eller flere medier – som for eksempel fjernsyn og   
computer – ved aftensmåltidet på en gennemsnitlig dag. Det viser en ny rapport. Kilde: Madkulturen.dk 

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

Dosis: Bestemt mængde af et stof eller 
lægemiddel.

b

6 Er det sikkert at få vaccinen som 
barn?

Ja, det er sikkert at få vaccinen som barn, og 
ellers ville vi ikke anbefale den til børn, hvis ikke 
vi var helt trygge ved den.

7 Hvorfor er aldersgrænsen 
5-11-årige?

Fordi det er den godkendelse, der er. I det 
 studie, man har lavet, der har man kigget på 
børn mellem 5 og 11 år.

8 Bliver det lettere at være barn og 
nærkontakt, hvis man er vaccineret?

Ja. Lige nu er der rigtig, rigtig meget smitte 
hos børnene, så ved at vaccinere kan vi holde 
smitten nede og undgå, at man hele tiden skal 
testes eller sendes hjem. Så det bliver  meget 
lettere at være barn. Hvis der er mange, der 
bliver vaccineret, så vil det kun være dem, 
som får symptomer på sygdom, som skal 
testes. Lige nu tror jeg næsten, at alle af de 
5-11- årige har prøvet, at der er nogle  smittede 
i deres klasse, og så er man nærkontakt, og så 
skal man testes. Og ved at vaccinere så får vi 
bragt smitten ned, og så vil vi undgå alt det her 
med, at vi skal testes hele tiden, og man bliver 
sendt hjem, og man ikke kan komme til fritidsak

9 Hvor stor en del af de 5-11-årige 
skal være vaccinerede, for at vi 

kan være sikre på det?
Jeg vil gerne have, at vi kommer op omkring, at 
70 procent af børnene bliver vaccineret i den 
her gruppe. Men hvis det ligger lavere, så vil 
det stadig have betydning.

10 Hvad hvis man ikke bliver 
 vaccineret?

Det er ens forældre, der beslutter, om man skal 
vaccineres. Og der kan være forskellige grunde 
til, at nogle ikke synes, at barnet skal  vaccineres. 
Men hvis de fleste bliver  vaccineret, så får vi 
mindre smitte i skolerne og mindre smitte i 
familierne. Men det vil være sådan, at der er 
nogle, der ikke er vaccinerede, og selvom man er 
vaccineret, så kan man stadigvæk godt blive syg. 
Så det vil fortsat være vigtigt, at man husker 
alle de gode hygiejneråd som for eksempel at 
huske at vaske hænder, lufte ud i skoleklasserne 
og blive hjemme, når vi er syge.

11 Hvor sikker er man på ikke at blive 
smittet eller smitte andre med 

corona-virus, hvis man er vaccineret?
Hvis man bliver vaccineret, så er ens risiko 
for at blive smittet meget, meget mindre. 
 Vaccinerne er rigtig effektive i forhold til at 
undgå det. Det, man har set i de studier, man 
har lavet, det er, at de er 90 procent  effektive 
i den her gruppe. Det er ret højt. Og det er 
begrundelsen for at vaccinere, fordi så får man 
en masse beskyttelse ind i børnegruppen. Men 
vacciner er ikke 100 procent. Det er der ingen 
vacciner, der er. Så selvom man er  vaccineret, 
så kan man godt blive smittet, og man kan 
også godt smitte videre, det vil bare være 
meget mere sjældent.

12 I Østrig, Israel og USA er man 
begyndt at vaccinere børn  

–  hvorfor venter man ikke bare og ser, 
hvordan det går?
Det kunne man godt. Men vi ved allerede rigtig 
meget om vaccinationer af børn. Fordi vi har jo 
børn mellem 12-15 år i Danmark, hvor 270.000 
børn har fået vaccinen, og der er flere  millioner 
børn på verdensplan, der har fået vaccinen i 
gruppen mellem 12 og 15 år. Så vi har rigtig 
meget erfaring allerede med den her vaccine. 
Og så står vi et sted lige nu, hvor vi har enormt 
meget smitte i gruppen af børn på 5-11 år. 
Så hvis vi skal undgå det, så er det nu, vi skal 
sætte ind.

13 Gør det ondt at blive vaccineret?
Jeg tror, børn synes, det er forskelligt, 

hvor ondt det gør. Men jeg ved fra mine egne 
børn derhjemme, at de synes, det gør lidt ondt 
at blive stukket i skulderen, og de synes da 
ikke, det er det sjoveste i verden. Men 
dem, der vaccinerer, er rigtig gode til 
det, og de er rigtig gode til at snakke 
med børn, og det er meget, meget 
hurtigt overstået. Men man kan 
godt mærke det i skulderen.


