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Vaccineanbefalinger til ukrainske børn
Børn med kendt vaccinationsstatus:
Tilpasning til det danske børnevaccinationsprogram

I DK: 3 mdr., 5 mdr. og 12 mdr. + booster 5
år.

1. dosis givet tidligst ved 8 uger godkendes
Minimumsinterval mellem 1. og 2. dosis: 2 mdr.
Minimumsinterval mellem 2. og 3. dosis: 6 mdr.
Minimumsinterval til booster er 3 år.

I Ukraine (kun DiTeKi): 2 mdr., 4 mdr., 6
mdr. og 18 mdr. + booster på di-Te 6 år.

Der vælges Pentavac, hvis barnet mangler HIB ellers
vælges Tetravac. Se under HIB nedenfor.

DiTeKiPol

Hvis der er givet 1 DiTeKi ved 2 mdr. gives 2 Pentavac
med minimumsinterval samt 1 Tetravac efter 3-4 år.
Hvis der er givet 2 DiTeKi ved 2 mdr. og 4 mdr. gives 1
Pentavac med minimumsinterval samt 1 Tetravac efter 3-4
år.
Hvis der er givet 3 DiTeKi ved 2 mdr., 4 mdr. og 6 mdr.
gives 1 Pentavac efter 6 mdr. samt 1 Tetravac efter 3-4 år.
Hvis der er givet 4 DiTeKi ved 2 mdr., 4 mdr., 6 mdr. og
18 mdr. gives 1 Tetravac efter 3-4 år.

I DK: 3 mdr., 5 mdr. og 12 mdr. + booster 5
år.

1. dosis givet tidligst ved 8 uger godkendes
Minimumsinterval mellem 1. og 2. dosis: 1 md.
Minimumsinterval mellem 2. og 3. dosis: 6 mdr.
Minimumsinterval til booster er 3 år

I Ukraine: 2 mdr., 4 mdr., 6 mdr. og 18 mdr.
+ booster 6 år og 14 år.

Der gives Pentavac såfremt barnet mangler HIB ellers
vælges Tetravac. Se under HIB nedenfor.

IPV og OPV er sidestillet:

Hvis der er givet 1 IPV/OPV ved 2 mdr. gives 2 Pentavac
med minimumsinterval samt 1 Tetravac efter 3-4 år.
Hvis der er givet 2 IPV/OPV ved 2 mdr. og 4 mdr. gives 1
Pentavac med minimumsinterval samt 1 Tetravac efter 3-4
år.
Hvis der er givet 3 IPV/OPV ved 2 mdr., 4 mdr. og 6 mdr.
gives 1 Pentavac efter 6 mdr. samt 1 Tetravac efter 3-4 år.
Hvis der er givet 4 IPV/OPV ved 2 mdr., 4 mdr., 6 mdr.
og 18 mdr. gives 1 Tetravac efter 3-4 år.
Hvis der er givet korrekt DiTeKi allerede, men der
mangler en eller flere poliovacciner, kan disse gives som
IPV (Ren poliovaccine, Imovax Polio)

MFR

1. dosis givet tidligst ved 12 måneder godkendes

I DK: 15 mdr. og 4 år.

Minimumsinterval mellem 1. og 2. dosis: 1 md.

I Ukraine: 12 mdr. og 6 år.

Der tilbydes eventuelt manglende MFR-vacciner ved
samme alder som i det danske børnevaccinationsprogram.
Hvis barnet er 4 år eller ældre, gives MFR-vaccinerne
med minimumsinterval.
Børn 0-12 mdr.: 3 doser
1. dosis gives tidligst ved alder 3 mdr.*
Minimumsinterval mellem 1. og 2. dosis: 1 md.
Minimumsinterval mellem 2. og 3. dosis: 2 mdr.

Prevenar (PCV13)
I DK: 3 mdr., 5 mdr. og 12 mdr.
I Ukraine: intet tilbud.

HIB
I DK: 3 mdr., 5 mdr. og 12 mdr.
I Ukraine: 2 mdr., 4 mdr. og 12 mdr.

HPV
I DK: 2 eller 3 doser afhængig af alder ved
opstart.
Piger i alderen 12-17 år
Drenge født efter 1. juli 2007.
I Ukraine: intet tilbud.
COVID-19 fra 12 år
I DK: 2 doser Cominarty
I Ukraine: 2 doser Cominarty

Børn over 12 mdr.: 2 doser
Minimumsinterval mellem 1. og 2. dosis: 2 mdr.
*Hvis barnet opstarter vaccination i DK ved alder 3 mdr.,
følger det blot det danske børnevaccinationsprogram
1. dosis givet tidligst ved 8 uger godkendes
Børn 0-12 mdr.: 3 doser
Minimumsinterval mellem 1. og 2. dosis: 2 mdr.
Minimumsinterval mellem 2. og 3. dosis: 6 mdr.
Børn i alderen 1-5 år:
1 dosis, hvis de ikke er tidligere HIB-vaccineret.
Børn under 15 år:
2 doser, såfremt 2. dosis gives med maksimuminterval på
13 mdr. Ellers 3 doser.
Børn over 15 år:
3 doser
Børn fyldt 12 år til og med 17 år:
Tilbydes op til 2 doser alt efter tidligere antal vacciner.
Minimumsinterval mellem 1. og 2. dosis: 21 dage

Børn med ukendt eller usikker vaccinationsstatus
Børn under 5 år

Der vaccineres uden at måle antistoffer: Samme
intervaller som hvis barnet var 3 mdr. ved første stik. Der
gives Pentavac.
Ved kraftig lokal reaktion kan der en måned efter indgift
måles antistoffer mod Di og Te.
Obs antal doser af Prevenar og HIB ud fra alder.

Børn på 5-17 år

Der gives én DiTeKiPol – mål antistoffer for Di og Te én
måned efter.
Følger herefter anbefalingerne ud fra antistofsvaret.
Antistofsvar tetanus
Antistofsvar difteri
Obs Prevenar er ikke længere relevant. Hib gives ikke til
børn på 6 år eller derover.

Vaccineanbefalinger til ukrainske voksne
MFR

Der tilbydes én dosis ved ukendt eller usikker
vaccinationsstatus, eller hvis de ikke har været tidligere
smittet med mæslinger.
Dog tilbydes kvinder i den fødedygtige alder, og som ikke
er gravide, en MFR-vaccination selv om de har haft
mæslinger og/eller fåresyge for at beskytte mod røde
hunde.

COVID-19
di-Te-ki-Pol (Repevax)

di-Te-ki
di-Te (ved sårskade)

Anses herefter som værende færdigvaccineret.
Der tilbydes op til 3 vaccinationer med minimumsinterval
alt efter antal tidligere vaccinationer.
Der tilbydes én dosis Repevax vaccination til alle voksne
flygtninge fra Ukraine, hvis seneste polio vaccine er givet
for mere end 1 år siden og/eller seneste difterivaccine er
givet for mere end 5 år siden.
Repevax er ikke registreret til primærvaccination, men
SSI vurderer, at den kan anvendes hertil. Alternativt kan
anvendes di-Te, evt. kombineret med polio monovaccine
(Imovax polio)
Tilbydes til gravide i 3. trimester. Der kan med fordel
tilbydes én dosis Repevax, hvis seneste polio vaccine er
givet for mere end 1 år siden.
Tilbydes ved skade der kræver di-Te booster. Hvis
tilgængelig kan en dosis Repevax tilbydes, hvis seneste

polio vaccine er givet for mere end 1 år siden og/eller
seneste difterivaccine er givet for mere end 5 år siden.
Ved behov for mere end én tetanusholdig vaccine tilbydes
herefter di-Te booster.

Pneumokok vaccination (PPV23)
Influenza

Ved ukendt eller usikker vaccinationsstatus vaccineres der
herefter ifølge postekspositionsprofylakse anbefalingerne.
Tetanus postekspositionsprofylakse
Det anbefales at give PPV23 til risikogrupper herunder
borgere, der er fyldt 65 år samt til borgere med kroniske
lidelser i henhold til bekendtgørelsen (BEK nr. 368).
Gives i henhold til de danske anbefalinger i sæson for
vaccination.

