
oktober 2006 (rev.) 
 

Influenzavaccination af risikobørn 

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination mod influenza til børn, som har risiko for et særligt 

alvorligt forløb af influenza. Man har ønsket en præcisering af, hvilke børn, der tilhører denne 

risikogruppe.  

Infektionsmedicinsk Udvalg under Dansk Pædiatrisk Selskab har derfor udarbejdet retningslinier 

for, hvilke børn, som foreslås vaccineret mod influenza. Dette forslag har været fremlagt i 

Sundhedsstyrelsen og Sundhedsstyrelsens vaccinationsudvalg til bemærkninger. 

 

Influenzavaccination bør efter individuel vurdering  overvejes til 

1. Børn med kroniske lungesygdomme som bronchieektasier, primær ciliedyskinesi, 

bronchopulmonal dysplasi, cystisk fibrose eller instabil, alvorlig astma  

a. Der er ikke indikation for influenzavaccination af børn med stabil astma  

2. Børn med hypodynamisk respirationsinsufficiens (muskelsygdom eller multihandicap og deraf 

følgende nedsat hostekraft og/eller sekretstagnation).  

3. Børn med hæmodynamisk betydende morbus cordis  

4.  Børn med hæmoglobinopathier, specielt børn med seglcelleanæmi 

5. Børn med medfødte og erhvervede immundefekter.   

6. Husstandskontakter og andre personer med tæt kontakt til børn i ovennævnte risikogrupper 



Der er ikke fundet evidens for, at børn med insulinkrævende diabetes mellitus har øget risiko for 

alvorligt forløb af influenza. Der er derfor ikke indikation for influenza vaccination af børn med 

diabetes mellitus. 

Indikationen for influenzavaccination stilles af læger med ansvar for behandlingen af de nævnte 

risikopatienter. 

Ovenstående gælder for børn over 6 måneder, idet influenzavaccine ikke er vist at være immunogen 

hos børn under denne alder. Imidlertid vil spædbørn, som tilhører de nævnte risikogrupper, i forhold 

til ældre børn, have samme eller øget risiko for alvorligt forløb af influenza. Hos børn som på grund 

af deres sygdom eller alder ikke kan forventes beskyttet ved vaccination, bør vaccination af   

husstandskontakter overvejes.  

Sundheds- og plejepersonale med kontakt til patienter i risikogrupperne bør tilbydes en årlig 

vaccination mod influenza. 

 



 

Administration af influenzavaccine 

 

Alder ved første 

vaccination 

Dosis Antal doser Administrationsvej 

6-≤36 måneder 0,25 ml 2 med 4 ugers interval∗ 
Subkutant eller 

intramuskulært 

3-8 år 0,5 ml 1-2 med 4 ugers interval∗ 
Subkutant eller 

intramuskulært 

≥ 9år 0,5 ml 1 
Subkutant eller 

intramuskulært 

   

Vaccinen gives normalt i oktober og november, dog senest 15. januar. Børn i de nævnte 

risikogrupper vaccineres på børneafdelingen. Husstandskontakter til børn i risikogrupperne 

vaccineres hos egen læge. 

Efter gældende regler gives ikke tilskud til influenzavaccination af husstandskontakter.  

 

Ovenstående retningslinier er udarbejdet af Infektionsmedicinsk Udvalg under Dansk Pædiatrisk 

Selskab i samarbejde med eksperter på området. Retningslinierne er godkendt af Dansk Pædiatrisk 

Selskab. 

 

 

                                                 
∗ Tidligere vaccination: 1 dosis 
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