15. september 2022

TIL BØRN GIVES
VACCINATIONEN
SOM NÆSESPRAY

Til dig der har et barn
i alderen 2-6 år, som skal
vaccineres mod influenza
Hvorfor anbefaler
Sundhedsstyrelsen vaccination?

Hvilke bivirkninger kan
der være ved vaccinen?

Vi anbefaler, at børn på 2-6 år bliver vaccineret mod
influenza for at mindske risikoen for sygdom blandt
børn. Det er i høj grad smitte blandt børn, der bidrager
til, at influenza spredes i samfundet. Derfor kan
vaccination af børn samtidig være med til at begrænse,
at de smitter familiemedlemmer og personer i øget
risiko for et alvorligt sygdomsforløb, herunder helt små
søskende og bedsteforældre.

De mest almindelige bivirkninger er milde.
Bivirkningerne kan være en tilstoppet eller løbende
næse, hovedpine samt feber og utilpashed. Risikoen for
alvorlige bivirkninger, såsom allergiske reaktioner, er
meget lille og på niveau med andre børnevaccinationer.

De seneste år har influenzasæsonerne været meget
milde, men vi forventer, at vi vil se mere smitte med
influenza i år. Vi forventer også, at covid-19 stadig er i
omløb. Det er derfor ekstra vigtigt at forebygge al den
sygdom, vi kan. Det skal vi for at beskytte personer i øget
risiko for alvorlig sygdom med covid-19 og influenza og
for at undgå at overbelaste vores sundhedsvæsen.

Hvad er influenza?
Influenza er en smitsom virusinfektion i luftvejene, som
hos langt de fleste børn giver sygdom med milde
symptomer som fx feber, hoste og træthed. Hos få børn
kan sygdomsforløbet dog udvikle sig alvorligt og give
komplikationer fx lungebetændelse.

Hvordan foregår
vaccinationen af mit barn?
Vaccination mod influenza til børn gives som
næsespray med et pust i hvert næsebor. Børn, der ikke
tidligere er vaccineret mod influenza, skal vaccineres
to gange med minimum 28 dages mellemrum. Hvis
barnet tidligere er vaccineret mod influenza, skal det
kun vaccineres en enkelt gang.

Tilbuddet om gratis influenzavaccination
er for alle børn fra 2 år til og med 6 år, og
det gælder i perioden fra 1. oktober 2022
til 15. januar 2023. Det er frivilligt, om du
vil tage imod tilbuddet til dit barn.

Er vaccinen sikker for mit barn?

Har du spørgsmål?

Undersøgelserne viser, at vaccinen er meget sikker og
effektiv til børn. Vaccinen har været anvendt til børn i flere
år i mange lande, og den er derfor grundigt undersøgt.

På vores hjemmeside kan du altid finde den nyeste
viden om vaccination mod influenza. Du kan læse
mere på www.sst.dk/influenza/boern.

