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DAGENS PROGRAM

Det Danske Vaccinationsregister

Årsager til manglende vaccination

Ny avanceret påmindelsesordning

Hvordan kan I bruge DDV, herunder vaccinationsforløb



DET DANSKE VACCINATIONSREGISTER

DDV

Vaccinationstilslutning

Vaccinationspåmindelser

Vacciners effekt og sikkerhed

Samlet elektronisk overblik
over borgerens vaccinationer



VACCINE HESISTANCY

Luftforurening/klimaforandringer
Kroniske sygdomme
Global influenza pandemi
Skrøbelige og sårbare områder/situationer
Antimikrobiel resistens
Ebola og andre farlige patogener
Svage sundhedssystemer
Denque
Hiv



+

CPR register Det Danske 
Vaccinationsregister

• 6039 børn født i 2010, som er bosiddende i Københavns
kommune (juli 2018)

• 89 % var registreret med 5 års boosteren

??
?

Spørgeskemaundersøgelse i Købanhavns Kommune

692 (11 %)

ÅRSAGER TIL MANGLENDE VACCINATION



Elektronisk spørgeskema sendt i e-Boks til forældre

Elektronisk reminder sendt i e-Boks til forældre

Spørgeskema sendt i papirform til forældre

Forældre kontaktet/forsøgt kontaktet per telefon

29 børn

340 børn 
deltog i 

undersøgels
en

692 børn

549 børn

537 børn

523 børn

I alt besvarelser 
fra 369 børn

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN

Deltagelse på knap 50%



Forældrene til 186 (55 %) børn svarede
”ja” til at de var vaccineret med 5 års
boosteren

Af dem havde 128 (69 %) dokumentation

Tabel 3. Spørgeskemasvar fra forældre til 340 børn, født i 

København i 2010, der ikke var registreret i Det Danske 

Vaccinationsregister med en diTekiPol-revaccination 

5 års 

booster

Vaccination

Ja 186 (55 %)

Nej 109 (32 %)

Ved ikke 45 (13 %)

Hvor vaccineret

Praktiserende læge 114 (61 %)

Udlandet 63 (34 %)

Børnelæge 3 (2 %)

Hospital 2 (1 %)

Ved ikke 2 (1 %)

Hjemme* 1 (1 %)

Rejsevaccinationsklinik 1 (1 %)

Hvorfor ikke vaccineret

Forglemmelse 34 (31 %)

Ønsker ikke barnet vaccineret 28 (26 %)

Tilflyttet fra udlandet, ikke opmærksomme 19 (17 %)

Tidligere vaccinebivirkning 5 (5 %)

Kan ifølge lægen ikke tåle vaccination 3 (3 %)

Barnet sygt på vaccinationstidspunktet 3 (3 %)

Travlhed 2 (2 %)

Andet 15 (14 %)

* Barnet vaccineret af faderen, der er læge



Tabel 4. Spørgeskemasvar for 28 forældre til børn født i København i 2010, der ikke ønsker deres børn vaccineret

Enig i følgende udsagn: Ja

"Vaccination er ikke nødvendig, da sygdommen, der vaccineres imod, ikke findes i Danmark mere"

3 ( 11%)

"Vaccination er ikke nødvendig, da sygdommen, der vaccineres imod, ikke er farlig"
8 ( 29%)

"Det er bedre for kroppen at få sygdommen, der vaccineres imod, naturligt end at blive vaccineret"
10 ( 36%)

"Immunforsvaret/kroppen kan ikke tåle, at blive vaccineret mod mange sygdomme på én gang"
11 ( 39%)

"Vacciner indeholder tilsætningsstoffer, som kan skade mit barn"
18 ( 64%)

"Jeg har ikke tillid til min læges anbefaling vedr. vaccination"
10 ( 36%)

"Jeg har ikke tillid til medicinalindustrien"
13 ( 46 %)

"Jeg har ikke tillid til de myndigheder, der anbefaler vaccination"
10 (36 %)



ÅRSAGER TIL MANGLENDE REGISTRERING

Mere end halvdelen angav at de var tidligere vaccineret
- Fortsat underregistring, NB børn der kommer fra udlandet

Forglemmelse er den hyppigste årsag til manglende vaccination

Kun ganske få % ønsker ikke deres børn vaccineret



”AVANCERET” VACCINATIONSPÅMINDELSE 

Formål:

• At øge vaccinationsdækning
• At styrke ”vaccination til tiden” 



TILSLUTNING MFR



TILSLUTNING DITEKIPOL-BOOSTER



2017-TILTAG TIL AT FOREBYGGE KIGHOSTE



”GAMLE” PÅMINDELSESORDNING

Indført maj 2014 

Vaccinationsstatus i DDV tjekket ved 

2, 6½ og 14 år 

Påmindelser sendes til e-Boks til 

forældre, hvis barnet mangler mindst 

en vaccination

Manglende vaccinationer markeret 

på påmindelsen



FRUSTRATIONER?  

Der er udsendt påmindelser til børn, der er korrekt
vaccineret, men hvor de ikke fremgår af DDV!
- Manglende afregninger
- Kodefejl
- Vaccinationer givet i udlandet/på hospital 



MEN, DEN HAR VIRKET !

Stigning for MFR2 på 5% og for 

DiTeKiPol-booster på 6,4%*

Bedre registrering af vaccinationer i 

DDV

MEN fortsat problem at børn ikke får 

vaccinationer til tiden!

*Suppli-C et al. Euro Surveill. 2017 Apr 27;22(17)



KONCEPTET ”AVANCERET” PÅMINDELSE

Børn født fra 1-8-2019 tildeles hele 
børnevaccinationsprogrammet som 
en række af anbefalede vaccination 
i DDV med anbefalede 
vaccinationstidspunkter 

Børn der fylder 4 år får tildelt MFR, 
DiTeKiPolBoooster, HPV

Børn der fylder 12 får tildelt HPV 





PÅMINDELSER  

En generisk påmindelser sendes til 
e-Boks til begge forældre eller den der har forældremyndigheden eller en 
værge
Som fysisk brev, hvis man er frameldt e-Boks 
NemSMS for dem der er tilmeldt det (bliver måske forsinket)
Adviseringer via appen ”Min Læge” (uafklaret tidshorisont)

Anbefalet 
vaccinations-
tidspunkt 

14 dage 30 dage 

Proaktiv
reminder:
”Det er tid til 
vaccination” 

Hvis ikke, 
sendes en
reaktiv
reminder 

Bliver vaccinationen 
registreret i DDV?



PROAKTIV REAKTIV



HVAD ER DET AVANCEREDE?

At programmerne tildeles automatisk
- Bedre overblik for borgeren og sundhedspersoner
- At man tydeligt kan se, hvis anbefalede datoer er overskredet
- At sundhedspersorner lettere kan registrere vaccinationer fra listen af

anbefalede vaccinationer

At der løbende samles op på om hver enkelt vaccination bliver givet

Hvis vaccinationerne gives for sent, rykkes det anbefaldede tidspunkt for 
de efterfølgende vaccinationer så minimunsintervallerne overholdes

Brug af smartere platforme



FRAVALG AF PÅMINDELSER 

Læger kan framelde påmindelser via FMK-ONLINE



LIDT TAL PÅ INDSATSEN

For hvert barn vil der blive påmindet proaktivt om 8 
vaccinationstidspunkter dvs. 16 påmindelser til begge forældre 

Hvis vi antager, at der vil være mere end 30 dages forsinkelse for ca. 25 
procent af vaccinationerne vil der blive sendt 4 reaktive påmindelser for 
hvert barn

Når programmet er fuldt udrullet vil SSI udsende 1.240.000 påmindelser 
om året!

Den gamle påmindelsesordning vil blive udfaset over de kommende 2,5 
år



KOMMUNIKATION 

Sundhedspersoner 
EPI-NYT
SSIs hjemmeside
PLO-NYT

Borgere 
Pressemeddelelse SSI hjemmeside

(samvirke, søndagsavisen mm ?) 
Praksisskærm

Andre ideer?



RÅDGIVNING

Information på SSIs
hjemmeside for borgere og 
sundhedspersoner

Telefonisk rådgivning til 
sundhedspersoner om 
påmindelsesordningen

Ingen telefonrådgivning til 
borgere fra SSI !!!

I brevet henvises borgere til 
e.l. 



HVAD KAN I BRUGE VACCINATIONSREGISTERET TIL?

Se vaccinationsstatus for borgere I har i behandling

Henvise borgere til selv at se, hvilke vaccinationer de har fået

Registrere alle vaccinationer, lovpligtigt siden 2015!

Registrere eller opfordre borgere til selv at registrere gamle vaccinationer 
fra deres vaccinationskort i DDV

Få hjælp til at planlægge vaccinationsserier

Fra 1. februar 2017 har alle autoriserede sundhedspersoner rettigheder til 
at se og registrere vaccinationer for borgere de har i behandling  (hvis der 
foreligger en instruks fra lægen)



WWW.FMK-ONLINE.DK



NEM ID





START BILLEDE



TILFØJ MEDHJÆLPER



FIND PATIENT



VACCINATIONER













Hvordan tildeler jeg et vaccinationsforløb til et barn?

BARN FØDT AF HEPATITIS B POSITIV MOR



BARN FØDT AF HEPATITIS B POSITIV MOR



TAK!


