
 
 

SSI Vaccinedag 2019 

 

 
 

I lighed med tidligere år, tilbyder Statens Serum Institut igen i år en kursusdag med fokus 

børnevaccinationsprogrammet og andre vaccinerelaterede spørgsmål.  

 
Tidspunkt og sted 

Dato: Torsdag den 6. juni 2019 
Tid: 8:30 - 16:00 
Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, DK-4100, Ringsted, Denmark 

Målgruppe 

Praktiserende læger, praksispersonale og sundhedsplejersker som arbejder med vaccination. 

Formål 

At informere om seneste nyt ift. Børnevaccinationsprogrammet og vaccinationsrelaterede spørgsmål. 

Programmet 
 
Emner vil bl.a. omfatte: Børnevaccinationsprogrammet og skift af grundvacciner, mæslinger og MFR 
vaccination i forbindelse med rejse, vaccinetvivl og kommunikation med vaccinetvivlere, utilsigtede 
hændelser i forbindelse med vaccination, årsrapport om børnevaccinationsprogrammet, Det Danske 
Vaccinationsregister og påmindelsesbrevene, HPV-vaccination herunder vaccination af drenge, praktisk 
gennemgang om tilpasning til børnevaccinationsprogrammet, intervaller mellem vacciner mm. 
 

 

Tilmeldingsfrist og information 

Tilmeldingsfrist: 20. maj 2019 
Tilmelding er efter først til mølle princippet og skal ske via tilmeldingsformularen på hjemmesiden 

Hvis der er spørgsmål som evt. ønskes besvaret på dagen kan disse sendes allerede ved tilmelding, 
således at vi kan sikre, at disse besvares gennem undervisningen. Tilsvarende må I gerne komme med 
eksempler på cases om personer som ikke er fuldt vaccinerede, hvad er grunden til dette? I er 
selvfølgelig velkomne til også at komme med spørgsmål på selve dagen. 

Priser  
Arrangementet koster kr. 1.200,00 som faktureres på deltagerens ydernr. efter tilmeldingsfristens 
udløb. Bemærk, at der er bindende tilmelding efter denne dato. 
 
Kurset forventes godkendt af PLO, Efteruddannelsesfonden, og der kan i så fald søges refusion under et 
aktivitetsnr. som vil blive informeret om senere her. 
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Program for Vaccinedag SSI 6. juni 2019 
Programmet vil efter afholdelse af Vaccinedagen indeholde links til dagens præsentationer 

 

Tidspunkt Program Foredragsholder 

8.00-9.00 Registrering og morgenmad  

9.00-9.05 Velkomst 
Peter Henrik Andersen,  
Afdelingslæge, Infektionsepidemiologi og 
forebyggelse 

9.05-9.20 
Udfordringer i almen praksis med 
børnevaccinationsprogrammet 

Niels Ulrich Holm, næstformand i PLO 

9.20-9.55 
HPV vaccination af drenge i 
børnevaccinationsprogrammet 

Bolette Søborg, Overlæge, 
Sundhedsstyrelsen 
Palle Valentiner-Branth, afdelingslæge, 
Infektionsepidemiologi og forebyggelse 

9.55-10.30 
Forældre, der er i tvivl om vaccination – hvorfor og 
hvad kan vi gøre ved det? Katrine Bach Habersaat, WHO 

10.30-10.45 Pause - Kaffe, the og vand    

10.45 -11.15 Utilsigtede hændelser 
Amila Zekovich Sheikh,  
Styrelsen for patientsikkerhed 

11.15-12.00 
Ny påmindelsesordning og brug af vaccinationsforløb i 
Det Danske Vaccinationsregister 
 

Tyra Grove Krause,  
Overlæge, Infektionsepidemiologi og 
forebyggelse 
 

12.00-13.00 Frokost    

13.00-14.30 
En praktisk gennemgang om tilpasning til 
børnevaccinationsprogrammet, intervaller mellem 
vacciner og vaccination af risikogrupper   

Lisbet Krause Knudsen, sygeplejerske, 
Infektionsepidemiologi og forebyggelse 

14.30-15.00 Pause - Kaffe, the og vand samt kage   

15.00-15.40 
Skift af grundvaccine i børnevaccinationsprogrammet 
og vaccination af spædbørn med MFR før udlandsrejse 

Peter Henrik Andersen,  
Afdelingslæge, Infektionsepidemiologi og 
forebyggelse 

15.40-16.00 Spørgsmål fra salen - afrunding på dagen Diverse oplægsholdere 

 

 


