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På www.boernevaccination.dk
kan du få mere information om
sygdommene, om MFR-vaccination
og de andre gratis vaccinationer til børn.
På hjemmesiden kan du også læse børnebogen om drengen Asle. Bogen handler om,
hvorfor det er så vigtigt at blive vaccineret
mod børnesygdomme som mæslinger, fåresyge og røde hunde.
Spørg lægen, hvis I er i tvivl om noget.

Til forældre

– husk vaccination, når
dit barn er 4 og 5 år

Beskyt dit barn – husk vaccination, når dit barn er 4 og 5 år
Hos familiens læge bliver alle børn tilbudt gratis vaccinationer mod
en række sygdomme. Det er vigtigt, at dit barn er vaccineret, så det er
beskyttet mod smitte, fx i forbindelse med udlandsrejser og hvis der er risiko for at få stivkrampe. De sygdomme, der bliver vaccineret imod, findes
stadig, enten i Danmark eller i lande tæt på os. Det gælder fx sygdommen
mæslinger, der kan være meget alvorlig. Jo flere, der er vaccineret, jo
bedre – så husk at få dit barn vaccineret, også når det er 4 og 5 år.

Her kan du se, hvilke gratis vaccinationer og børneundersøgelser dit barn
skal have.

Alder

Vaccination

5 uger

Børneundersøgelse
✓

3 mdr.

DiTeKiPolHib1 + Pn2

5 mdr.

DiTeKiPolHib + Pn

✓

12 mdr.

DiTeKiPolHib + Pn

✓

Hvorfor er det vigtigt at blive vaccineret?

15 mdr.

MFR

Vaccinationer beskytter dit barn mod sygdomme, som kan være alvorlige
for barnet og give varige skader. Følger dit barn det danske vaccinationsprogram, er barnet godt beskyttet mod at få disse sygdomme.

2 år

✓

3 år

✓

•

•

•

De fleste børnesygdomme er meget smitsomme, og næsten alle børn
vil få sygdommene, hvis de ikke er vaccinerede. Sådan er det bl.a. for
mæslinger, fåresyge og røde hunde.
Der er både risiko for at blive smittet i Danmark og ved rejser i
udlandet. Mæslinger er stadig udbredt i store dele af Europa fx i
Frankrig, Italien og Tyskland, og sidste år havde vi også en epidemi i
Danmark.
Voksne bliver ofte mere syge end børn, hvis de får børnesygdomme,
derfor er det vigtigt at blive vaccineret som barn.

Hvilke vaccinationer skal dit barn have i 4 - 5-års alderen?
•

4 år: MFR-vaccination beskytter mod sygdommene mæslinger, fåresyge og røde hunde.

•

5 år: DiTeKiPol-revaccination beskytter mod sygdommene difteri,
stivkrampe, kighoste og polio.

3

4 år

MFR

✓

5 år

DiTeKiPol revaccination

✓

12 år

MFR4

piger 12 år

HPV5 (3 gange)

kvinder fra 18 år

Røde hunde6

1 DiTeKiPolHib: Difteri - Stivkrampe - Kighoste 
- Polio - Haemophilus influenza type b
2 Pneumokok
3 MFR: Mæslinger - Fåresyge - Røde hunde
4 Hvis ikke barnet har fået to MFR-vaccinationer
tidligere
5 HPV: Livmoderhalskræft (Human Papillomavirus)
6 Gives eventuelt i form af MFR

