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FORSKERZONENFORSKERZONEN ANBEFALETANBEFALET SUNDHEDSUNDHED

VACCINEVACCINE COVID-19COVID-19 BØRN & UNGEBØRN & UNGE KUKU

Børn og unge bliver sjældent særlig syge afBørn og unge bliver sjældent særlig syge af
COVID-19, og børn og unge har betydeligt lavereCOVID-19, og børn og unge har betydeligt lavere
risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 endrisiko for et alvorligt forløb med COVID-19 end
ældre aldersgrupper.ældre aldersgrupper.

Derfor kan man med rette spørge, om detDerfor kan man med rette spørge, om det
overhovedet er nødvendigt at vaccinere børnoverhovedet er nødvendigt at vaccinere børn
mod COVID-19.mod COVID-19.

Desuden stiller forebyggende vaccination afDesuden stiller forebyggende vaccination af
raske børn særlig høje krav til COVID-19-raske børn særlig høje krav til COVID-19-
vaccinernes sikkerhed og e�ekt. Fordelene vedvaccinernes sikkerhed og e�ekt. Fordelene ved
vaccinen skal overstige risikoen for bivirkninger.vaccinen skal overstige risikoen for bivirkninger.

I denne artikel gennemgår jeg, hvad vi indtil nuI denne artikel gennemgår jeg, hvad vi indtil nu
ved om vacciner til børn og unge – blandt andetved om vacciner til børn og unge – blandt andet
er der udgivet et nyt studie om den meget lilleer der udgivet et nyt studie om den meget lille
risiko for hjertemuskelbetændelse.risiko for hjertemuskelbetændelse.

Den første del af artiklen handler om unge nedDen første del af artiklen handler om unge ned
til 12 år, mens jeg til sidst vil komme omkringtil 12 år, mens jeg til sidst vil komme omkring
børn under 12 år.børn under 12 år.

16-16-

19-19- FaktaFakta

Denne artikel er en delDenne artikel er en del
afaf Videnskab.dk’s Forskerzonen Videnskab.dk’s Forskerzonen,,
hvor forskerne selv formidlerhvor forskerne selv formidler
deres forskning, viden ogderes forskning, viden og
holdninger til et bredt publikum –holdninger til et bredt publikum –
med hjælp fra redaktionen.med hjælp fra redaktionen.

Forskerzonen bliver udgivetForskerzonen bliver udgivet
takket være støtte fra takket være støtte fra voresvores
partnerepartnere: Lundbeckfonden,: Lundbeckfonden,
Aalborg Universitet, RoskildeAalborg Universitet, Roskilde
Universitet og SyddanskUniversitet og Syddansk
Universitet.Universitet.
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årige blev vaccineret fra majårige blev vaccineret fra maj

Under normale omstændigheder laver man altidUnder normale omstændigheder laver man altid
en meget grundig, faglig vurdering, inden nyeen meget grundig, faglig vurdering, inden nye
børnevacciner introduceres, men under enbørnevacciner introduceres, men under en
pandemi er man nødt til at foretage en hurtigerepandemi er man nødt til at foretage en hurtigere
vurdering af nye vacciner, så de kan komme ivurdering af nye vacciner, så de kan komme i
brug og hjælpe med at reducere sygdom og død,brug og hjælpe med at reducere sygdom og død,
smittespredningen i samfundet og presset påsmittespredningen i samfundet og presset på
sundhedsvæsenet.sundhedsvæsenet.

I Danmark blev COVID-19-vaccinenI Danmark blev COVID-19-vaccinen
Comirnaty fra P�zer-BioNTech introduceret i detComirnaty fra P�zer-BioNTech introduceret i det
generelle vaccinationsprogram generelle vaccinationsprogram 27. december27. december
20202020 på baggrund af en betinget godkendelse af på baggrund af en betinget godkendelse af
vaccinen til alle unge og voksne over 15 år, dogvaccinen til alle unge og voksne over 15 år, dog
med undtagelse af gravide og ammende.med undtagelse af gravide og ammende.

Modernas vaccine Spikevax® blev taget i brugModernas vaccine Spikevax® blev taget i brug
14. januar 2021 til alle unge og voksne over 17 år14. januar 2021 til alle unge og voksne over 17 år
med undtagelse af gravide og ammende.med undtagelse af gravide og ammende.

Fra begyndelsen var det kun i særlige tilfælde, atFra begyndelsen var det kun i særlige tilfælde, at
børn under 16 år, med særlig øget risiko for at fåbørn under 16 år, med særlig øget risiko for at få
et alvorligt forløb med COVID-19, blev tilbudtet alvorligt forløb med COVID-19, blev tilbudt
vaccination efter en vurdering fra envaccination efter en vurdering fra en
speciallæge.speciallæge.

I alt er mere end �re millioner danskere nuI alt er mere end �re millioner danskere nu
færdigvaccineret, og mere end 3,4 milliarderfærdigvaccineret, og mere end 3,4 milliarder
COVID-19-vaccinedoser er givet på verdensplan.COVID-19-vaccinedoser er givet på verdensplan.

Der har været stor debat, både i Danmark og påDer har været stor debat, både i Danmark og på
verdensplan, om hvorvidt børn og unge skalverdensplan, om hvorvidt børn og unge skal
vaccineres mod COVID-19.vaccineres mod COVID-19.

I Danmark blev I Danmark blev de første 16-19-årigede første 16-19-årige inviteret til inviteret til
vaccination med Comirnaty fra den 20. majvaccination med Comirnaty fra den 20. maj
2021.2021.

Forskerzonens redaktionForskerzonens redaktion
prioriterer indholdet og styrer deprioriterer indholdet og styrer de
redaktionelle processer,redaktionelle processer,
uafhængigt af partnerne. Læsuafhængigt af partnerne. Læs
mere om mere om Forskerzonens mål,Forskerzonens mål,
visioner og retningslinjer hervisioner og retningslinjer her..

https://www.ssi.dk/aktuelt/nyhedsbreve/epi-nyt/2020/uge-51-52b---2020
https://sum.dk/ministeren/sociale-medier-arkiv/2021/maj/2005-vaccination-til-de-16-aarige-1
https://videnskab.dk/krop-sundhed/corona-vacciner-her-opdaterer-vi-loebende-og-svarer-paa-de-vigtigste-spoergsmaal
https://videnskab.dk/forskerzonens-vision-samt-redaktionelle-retningslinjer
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Sådan gør andre landeSådan gør andre lande

Europa Kommissionen godkendte Europa Kommissionen godkendte den 28. majden 28. maj
20212021 Comirnaty (P�zer-BioNTech) til de 12-15 Comirnaty (P�zer-BioNTech) til de 12-15
årige, og Spikevax (Moderna) blev årige, og Spikevax (Moderna) blev den 23. juliden 23. juli
godkendt i EU til de 12-17 årige.godkendt i EU til de 12-17 årige.

I USA er de 12-15 årige blevet vaccineret sidenI USA er de 12-15 årige blevet vaccineret siden
11. maj 2021, og 11. maj 2021, og tal fra de amerikansketal fra de amerikanske
sundhedsmyndighedersundhedsmyndigheder (Centers for Disease (Centers for Disease
Control and Prevention, CDC) viser, at mere endControl and Prevention, CDC) viser, at mere end
fem millioner 12-15 årige amerikanske børn nufem millioner 12-15 årige amerikanske børn nu
er fuldt vaccineret.er fuldt vaccineret.

Der er således stor og god erfaring medDer er således stor og god erfaring med
vaccination af 12-15 årige i USA, og CDC'svaccination af 12-15 årige i USA, og CDC's
vaccinationskomite ACIP vaccinationskomite ACIP har fremlagt datahar fremlagt data, der, der
viser, at bivirkningspro�len for de 12-15 årige erviser, at bivirkningspro�len for de 12-15 årige er
sammenlignelig med bivirkningspro�len for desammenlignelig med bivirkningspro�len for de
16-25 årige.16-25 årige.

Mange andre lande har også valgt at vaccinereMange andre lande har også valgt at vaccinere
de 12-15-årige, for eksempel Canada, Israel,de 12-15-årige, for eksempel Canada, Israel,
Italien, Tyskland, Østrig, Finland og Frankrig,Italien, Tyskland, Østrig, Finland og Frankrig,
mens lande som Sverige og Norge har valgt atmens lande som Sverige og Norge har valgt at
vente.vente.

I Danmark blev de første 12-15 årige inviteret tilI Danmark blev de første 12-15 årige inviteret til
vaccination med Comirnaty (P�zer-BioNTech) 14.vaccination med Comirnaty (P�zer-BioNTech) 14.
juli 2021, og Sundhedsstyrelsen besluttede 23.juli 2021, og Sundhedsstyrelsen besluttede 23.
juli 2021 at anbefale begge vacciner til alle overjuli 2021 at anbefale begge vacciner til alle over
11 år, også gravide og ammende. Mod11 år, også gravide og ammende. Mod
slutningen af august 2021 har cirka 60 procentslutningen af august 2021 har cirka 60 procent
af de 12-15 årige fået første stik.af de 12-15 årige fået første stik.

Studie: Comirnaty er sikkerStudie: Comirnaty er sikker

og effektivog effektiv

Godkendelsen af COVID-19 vaccinerne til de 12-Godkendelsen af COVID-19 vaccinerne til de 12-
15-årige er baseret på to kliniske studier, hvis15-årige er baseret på to kliniske studier, hvis
resultater for nylig er blevet publiceret.resultater for nylig er blevet publiceret.

Comirnaty (P�zer-BioNTech) Comirnaty (P�zer-BioNTech) er testet i et studieer testet i et studie,,
der inkluderede 2.260 12-15-årige, hvoraf 1.131der inkluderede 2.260 12-15-årige, hvoraf 1.131

LÆS OGSÅ: LÆS OGSÅ: Corona-vacciner: HerCorona-vacciner: Her
opdaterer vi løbende og svarer på deopdaterer vi løbende og svarer på de
vigtigste spørgsmålvigtigste spørgsmål

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2021/ema-anbefaler-at-godkendelsen-af-pfizerbiontechs-covid-19-vaccine-udvides-til-at-gaelde-12-15-aarige/
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-spikevax-approved-children-aged-12-17-eu
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccination-demographics-trends
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/index.html
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2107456
https://videnskab.dk/krop-sundhed/corona-vacciner-her-opdaterer-vi-loebende-og-svarer-paa-de-vigtigste-spoergsmaal
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blev vaccineret med Comirnaty og 1.129 modtogblev vaccineret med Comirnaty og 1.129 modtog
placebo.placebo.

Som for andre aldersgrupper fandt man, atSom for andre aldersgrupper fandt man, at
Comirnaty er sikker og giver få bivirkninger, somComirnaty er sikker og giver få bivirkninger, som
hovedsagelig inkluderer mild til moderathovedsagelig inkluderer mild til moderat
reaktogenicitet (smerte på injektionssted,reaktogenicitet (smerte på injektionssted,
træthed, hovedpine, kulderystelser, muskel- ogtræthed, hovedpine, kulderystelser, muskel- og
ledsmerter, og feber).ledsmerter, og feber).

De fuldt vaccinerede 12-15-årige havde højereDe fuldt vaccinerede 12-15-årige havde højere
niveauer af antisto�er end de 16-25-årige, ogniveauer af antisto�er end de 16-25-årige, og
ingen af de vaccinerede udviklede COVID-19,ingen af de vaccinerede udviklede COVID-19,
mens der var 16 COVID-19 tilfælde imens der var 16 COVID-19 tilfælde i
kontrolgruppen, der modtog placebo, hvilketkontrolgruppen, der modtog placebo, hvilket
giver en e�ekt på 100 procent.giver en e�ekt på 100 procent.

Studiets konklusionStudiets konklusion er derfor, at Comirnaty for er derfor, at Comirnaty for
de 12-15 årige er sikker og endda mere e�ektivde 12-15 årige er sikker og endda mere e�ektiv
end for de 16-25 årige.end for de 16-25 årige.

Studie af Spikevax: FordeleStudie af Spikevax: Fordele

opvejer ulemperopvejer ulemper

Spikevax fra Moderna er blevet Spikevax fra Moderna er blevet testet i et studietestet i et studie,,
der omfattede 3.732 børn i alderen 12 til 17 år.der omfattede 3.732 børn i alderen 12 til 17 år.

Ingen af de 2.163 vaccinerede børn udvikledeIngen af de 2.163 vaccinerede børn udviklede
COVID-19, sammenlignet med kontrolgruppenCOVID-19, sammenlignet med kontrolgruppen
på 1.073 børn, hvoraf �re �k COVID-19.på 1.073 børn, hvoraf �re �k COVID-19.

Konklusionen er, at Spikevax er lige så e�ektiv iKonklusionen er, at Spikevax er lige så e�ektiv i
de 12-17-årige som i voksne.de 12-17-årige som i voksne.

De mest almindelige bivirkninger for de 12-17-De mest almindelige bivirkninger for de 12-17-
årige var sammenlignelige med de bivirkninger,årige var sammenlignelige med de bivirkninger,
som folk fra 18 år oplevede.som folk fra 18 år oplevede.

Konklusionen er derfor, at fordelene vedKonklusionen er derfor, at fordelene ved
Spikevax for børn i alderen 12 til 17 opvejerSpikevax for børn i alderen 12 til 17 opvejer
ulemperne, især for børn med øget risiko for atulemperne, især for børn med øget risiko for at
få et alvorligt forløb med COVID-19.få et alvorligt forløb med COVID-19.

LÆS OGSÅ: LÆS OGSÅ: Studie på 1 millionStudie på 1 million
israelere: Coronavaccine modvirkerisraelere: Coronavaccine modvirker
både sygdom og smittebåde sygdom og smitte

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2107456
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2109522
https://videnskab.dk/krop-sundhed/studie-paa-1-million-israelere-coronavaccine-modvirker-baade-sygdom-og-smitte
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Begge vacciner er sikre – ogBegge vacciner er sikre – og

har bivirkningerhar bivirkninger

Disse studier viser altså, at begge vacciner harDisse studier viser altså, at begge vacciner har
en meget høj e�ektivitet og er sikre til de 12-15-en meget høj e�ektivitet og er sikre til de 12-15-
årige.årige.

Men som for al anden medicin har vaccinerneMen som for al anden medicin har vaccinerne
også bivirkninger. Langt de �este bivirkningerogså bivirkninger. Langt de �este bivirkninger
opleves umiddelbart efter vaccination.opleves umiddelbart efter vaccination.

Det er for eksempel ømhed på injektionsstedet,Det er for eksempel ømhed på injektionsstedet,
træthed, feber, kulderystelser, muskel- ogtræthed, feber, kulderystelser, muskel- og
ledsmerter og hovedpine. Disse bivirkninger erledsmerter og hovedpine. Disse bivirkninger er
milde og forsvinder efter et par dage. Årsagen tilmilde og forsvinder efter et par dage. Årsagen til
bivirkningerne er, at immunsystemet aktiveresbivirkningerne er, at immunsystemet aktiveres
af vaccinen, hvilket er forventeligt og ufarligt.af vaccinen, hvilket er forventeligt og ufarligt.

Helt nye tal omHelt nye tal om

hjertemuskelbetændelsehjertemuskelbetændelse

Ganske få, især yngre mænd, oplever at Ganske få, især yngre mænd, oplever at fåfå
hjertemuskelbetændelsehjertemuskelbetændelse og/eller og/eller
hjertehindebetændelse efter vaccination medhjertehindebetændelse efter vaccination med
mRNA-vaccinerne. Det gælder for cirka 1 ud afmRNA-vaccinerne. Det gælder for cirka 1 ud af
40.000.40.000.

Begge tilstande er ret almindelige reaktioner påBegge tilstande er ret almindelige reaktioner på
infektion med virus eller bakterier, og de erinfektion med virus eller bakterier, og de er
selvbegrænsende og ganske ufarlige i deselvbegrænsende og ganske ufarlige i de
aller�este tilfælde. De meget sjældne, alvorligealler�este tilfælde. De meget sjældne, alvorlige
tilfælde kan hurtigt og e�ektivt behandles medtilfælde kan hurtigt og e�ektivt behandles med
antiin�ammatorisk medicin.antiin�ammatorisk medicin.

Risikoen for hjertemuskelbetændelse ogRisikoen for hjertemuskelbetændelse og
hjertehindebetændelse er nu angivet ihjertehindebetændelse er nu angivet i
produktresumeerne for begge mRNA-vacciner,produktresumeerne for begge mRNA-vacciner,
således at man er opmærksom på at opdagesåledes at man er opmærksom på at opdage
disse bivirkningerdisse bivirkninger

Helt nye, publicerede talHelt nye, publicerede tal viser dog, at risikoen viser dog, at risikoen
for at få hjertemuskelbetændelse faktisk erfor at få hjertemuskelbetændelse faktisk er
mere end �re gange højere for uvaccineredemere end �re gange højere for uvaccinerede
COVID-19-smittede end for COVID-19-COVID-19-smittede end for COVID-19-

LÆS OGSÅ: LÆS OGSÅ: Hvorfor får man ondt iHvorfor får man ondt i
armen, og hvorfor bliver noglearmen, og hvorfor bliver nogle
trætte af at blive vaccineret?trætte af at blive vaccineret?

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2110475
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2110475
https://videnskab.dk/krop-sundhed/senfoelger-efter-corona-er-langt-alvorligere-end-bivirkninger-ved-rna-vaccinen
https://videnskab.dk/krop-sundhed/hvorfor-faar-man-ondt-i-armen-og-hvorfor-bliver-nogle-traette-af-at-blive-vaccineret
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vaccinerede. Det studie kan du vaccinerede. Det studie kan du læse mere omlæse mere om
herher..

Der er altså langt større risiko for at udvikleDer er altså langt større risiko for at udvikle
hjertemuskelbetændelse, hvis man ikke erhjertemuskelbetændelse, hvis man ikke er
vaccineret og bliver smittet med COVID-19, endvaccineret og bliver smittet med COVID-19, end
hvis man er vaccineret med Comirnaty (P�zer-hvis man er vaccineret med Comirnaty (P�zer-
BioNTech).BioNTech).

Et nyt, stort studie baseret på israelske data har netop påvist, at det er væsentligt farligere atEt nyt, stort studie baseret på israelske data har netop påvist, at det er væsentligt farligere at

blive smittet med COVID-19, end det er at få P�zers mRNA-vaccine. Søjlediagrammet her viser,blive smittet med COVID-19, end det er at få P�zers mRNA-vaccine. Søjlediagrammet her viser,

hvor mange tilfælde af de forskellige lidelser, som opstod per 100.000 henholdsvis smittede ellerhvor mange tilfælde af de forskellige lidelser, som opstod per 100.000 henholdsvis smittede eller

vaccinerede, sammenlignet med baggrundsbefolkningenvaccinerede, sammenlignet med baggrundsbefolkningen..(Gra�k: Barda et al.)(Gra�k: Barda et al.)

Kritik af studierneKritik af studierne

De kliniske studier, som godkendelserne til deDe kliniske studier, som godkendelserne til de
12-15-årige er baserede på, er blevet kritiseret12-15-årige er baserede på, er blevet kritiseret
for at involvere for få forsøgsdeltagere til atfor at involvere for få forsøgsdeltagere til at
konkludere, om vaccinerne er sikre.konkludere, om vaccinerne er sikre.

Kliniske studier involverer dog altid etKliniske studier involverer dog altid et
begrænset antal deltagere, og meget sjældnebegrænset antal deltagere, og meget sjældne
bivirkninger opdages først, når vaccinen tages ibivirkninger opdages først, når vaccinen tages i
brug i en større befolkningsgruppe.brug i en større befolkningsgruppe.

Derfor overvåges vaccinebivirkninger nøje efterDerfor overvåges vaccinebivirkninger nøje efter
markedsføring, både af vaccineproducenternemarkedsføring, både af vaccineproducenterne

https://videnskab.dk/krop-sundhed/senfoelger-efter-corona-er-langt-alvorligere-end-bivirkninger-ved-rna-vaccinen
https://videnskab.dk/files/articles_inline/graf_covid_corona_bivirkninger_vaccine.png
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2110475
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Der er efterhånden ganske megetDer er efterhånden ganske meget

forskning, der tyder på, at det er sikkertforskning, der tyder på, at det er sikkert

at vaccinere de 12-15-årige mod COVID-at vaccinere de 12-15-årige mod COVID-

19. Vi er til gengæld stadig i gang med19. Vi er til gengæld stadig i gang med

at afklare, om de mindre børn også kanat afklare, om de mindre børn også kan

tage ind og få et stik. (Foto:tage ind og få et stik. (Foto:

Shutterstock)Shutterstock)

selv og af de nationale lægemiddelstyrelser.selv og af de nationale lægemiddelstyrelser.

Unge skal bidrage tilUnge skal bidrage til

immunitetimmunitet

Sundhedsstyrelses vigtigste målsætning for atSundhedsstyrelses vigtigste målsætning for at
anbefale vaccination at 12-15-årige i Danmark eranbefale vaccination at 12-15-årige i Danmark er
at bidrage til samfundsimmunitet.at bidrage til samfundsimmunitet.

I boksen under artiklen kan du læse mere om,I boksen under artiklen kan du læse mere om,
hvad der skal til, for at vi opnår immunitet ihvad der skal til, for at vi opnår immunitet i
samfundet, og hvorfor de 12-15-årige er vigtige isamfundet, og hvorfor de 12-15-årige er vigtige i
den sammenhæng.den sammenhæng.

Ikke mindst i lyset af et nært forestående efterårIkke mindst i lyset af et nært forestående efterår
med stigende smittetal med den megetmed stigende smittetal med den meget
smitsomme deltavariant.smitsomme deltavariant.

Valg mellemValg mellem

smitte ellersmitte eller

vaccinationvaccination

I den nuværende situation,I den nuværende situation,
hvor den meget smitsommehvor den meget smitsomme
deltavariant dominerer, vildeltavariant dominerer, vil
børn, der ikke er vaccineret,børn, der ikke er vaccineret,
med meget stor sandsynlighedmed meget stor sandsynlighed
blive smittet med COVID-19.blive smittet med COVID-19.

Mange �ere unge bliver smittetMange �ere unge bliver smittet
end tidligere, og deltavariantenend tidligere, og deltavarianten
giver desværre også et meregiver desværre også et mere
alvorligt sygdomsforløb. I USAalvorligt sygdomsforløb. I USA
er mange indlagte børn oger mange indlagte børn og
unge, og der rapporteres �ere steder om fyldteunge, og der rapporteres �ere steder om fyldte
børneafdelinger.børneafdelinger.

I Danmark er problemet heldigvis ikke udtalt,I Danmark er problemet heldigvis ikke udtalt,
men smittetallene viser klart, at mange �eremen smittetallene viser klart, at mange �ere
børn og unge bliver smittet nu end tidligerebørn og unge bliver smittet nu end tidligere

Derfor er der på det seneste kommet mereDerfor er der på det seneste kommet mere
fokus på, at børn nu ikke længere kunfokus på, at børn nu ikke længere kun
vaccineres for samfundets skyld, men også i højvaccineres for samfundets skyld, men også i høj
grad for deres egen skyld for at undgå COVID-grad for deres egen skyld for at undgå COVID-
19.19.

https://videnskab.dk/files/articles_inline/corona_coronavaccine_teenager_barn.jpg
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Derfor kan man sige, at børn og forældre iDerfor kan man sige, at børn og forældre i
fællesskab skal vælge mellem enten at blivefællesskab skal vælge mellem enten at blive
vaccineret eller at få COVID-19.vaccineret eller at få COVID-19.

Bliver man smittet, er risikoen for at smitteBliver man smittet, er risikoen for at smitte
andre også høj. I værste fald risikerer man atandre også høj. I værste fald risikerer man at
smitte personer, som ikke er vaccineret, ellersmitte personer, som ikke er vaccineret, eller
ikke har responderet særlig godt på vaccination,ikke har responderet særlig godt på vaccination,
og derfor er i risiko for at få et alvorligt forløbog derfor er i risiko for at få et alvorligt forløb
med COVID-19. Det kan være et familiemedlemmed COVID-19. Det kan være et familiemedlem
eller en klassekammerat, der er særlig sårbar.eller en klassekammerat, der er særlig sårbar.

En lille del af de, der har haft COVID-19, udviklerEn lille del af de, der har haft COVID-19, udvikler
desuden senfølger, som vi endnu ikke kenderdesuden senfølger, som vi endnu ikke kender
det nøjagtige omfang af.det nøjagtige omfang af.

Bivirkninger på den langeBivirkninger på den lange

banebane

Mange er bekymrede for, om mRNA-vaccinerneMange er bekymrede for, om mRNA-vaccinerne
mod COVID-19 har langtidsbivirkninger. Endnumod COVID-19 har langtidsbivirkninger. Endnu
kender vi ikke til eventuelle langtidsbirkninger afkender vi ikke til eventuelle langtidsbirkninger af
coronavaccinerne, og mRNA-vaccineteknologiencoronavaccinerne, og mRNA-vaccineteknologien
er en helt ny teknologi, som vi ikke har nogener en helt ny teknologi, som vi ikke har nogen
erfaring med.erfaring med.

Vi ved dog fra andre vaccineteknologier, at langtVi ved dog fra andre vaccineteknologier, at langt
de �este bivirkninger opstår i de første dage ogde �este bivirkninger opstår i de første dage og
få uger efter stikket, og de forsvinder af sig selvfå uger efter stikket, og de forsvinder af sig selv
igen.igen.

Vacciner baseret på mRNA-teknologienVacciner baseret på mRNA-teknologien
nedbrydes desuden meget hurtigt i kroppen,nedbrydes desuden meget hurtigt i kroppen,
faktisk inden for et par dage efter vaccination.faktisk inden for et par dage efter vaccination.
Det er derfor meget usandsynligt, at mRNA-Det er derfor meget usandsynligt, at mRNA-
vaccinerne har langtidsbivirkninger.vaccinerne har langtidsbivirkninger.

Risikoen for vaccinebivirkningerRisikoen for vaccinebivirkninger er således er således
meget, meget mindre end risikoen ved at fåmeget, meget mindre end risikoen ved at få
COVID-19 som uvaccineret.COVID-19 som uvaccineret.

Vaccination af børn under 12Vaccination af børn under 12

årår

LÆS OGSÅ: LÆS OGSÅ: RNA-coronavacciner:RNA-coronavacciner:
Kan vi stole på dem?Kan vi stole på dem?

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2110475
https://videnskab.dk/teknologi-innovation/rna-coronavacciner-kan-vi-stole-paa-dem
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Ingen af COVID-19-vaccinerne er endnuIngen af COVID-19-vaccinerne er endnu
godkendt til vaccination af børn yngre end 12 år.godkendt til vaccination af børn yngre end 12 år.

Til børn skal vaccinedosis nøje tilpasses. DaTil børn skal vaccinedosis nøje tilpasses. Da
børns immunforsvar er gode, kan børn nøjes enbørns immunforsvar er gode, kan børn nøjes en
lavere vaccinedosis og få det sammelavere vaccinedosis og få det samme
beskyttende immunsvar som voksne.beskyttende immunsvar som voksne.

Derfor undersøges det for tiden, hvilkenDerfor undersøges det for tiden, hvilken
dosis der er sikker og e�ektiv til børn. Førstdosis der er sikker og e�ektiv til børn. Først
testes børn mellem 5 og 11 år. P�zer-BioNTechtestes børn mellem 5 og 11 år. P�zer-BioNTech
forventer at have data klar for de 5-11-årige iforventer at have data klar for de 5-11-årige i
slutningen af september 2021.slutningen af september 2021.

Dernæst forventes data for gruppen 2-5-årige,Dernæst forventes data for gruppen 2-5-årige,
og den sidste gruppe er børn fra 6 måneder til 2og den sidste gruppe er børn fra 6 måneder til 2
år. Efter vaccination følges børnene i 6 månederår. Efter vaccination følges børnene i 6 måneder
for at være sikker på, at vaccinerne er e�ektivefor at være sikker på, at vaccinerne er e�ektive
og sikre.og sikre.

Moderna og Johnson & Johnson tester ogsåModerna og Johnson & Johnson tester også
deres vacciner i børn. Først når en vaccine erderes vacciner i børn. Først når en vaccine er
godkendt til børn under 12 år af Europagodkendt til børn under 12 år af Europa
Kommissionen, kan Sundhedsstyrelsen lave enKommissionen, kan Sundhedsstyrelsen lave en
sundhedsfaglig vurdering af, om vaccination afsundhedsfaglig vurdering af, om vaccination af
børn under 12 år skal anbefales i Danmark.børn under 12 år skal anbefales i Danmark.

Godkendelse vil afhænge afGodkendelse vil afhænge af

datadata

Både Comirnaty fra P�zer-BioNTech ogBåde Comirnaty fra P�zer-BioNTech og
Modernas vaccine Spikevax er som gennemgåetModernas vaccine Spikevax er som gennemgået
i denne artikel meget i denne artikel meget e�ektive og sikre vaccinere�ektive og sikre vacciner
til børn i alderen 12-15 år. Fordelene vedtil børn i alderen 12-15 år. Fordelene ved
vaccination opvejer klart mulige ulempervaccination opvejer klart mulige ulemper

I løbet af efteråret vil der komme data forI løbet af efteråret vil der komme data for
vaccination af børn yngre end 12 år. Omvaccination af børn yngre end 12 år. Om
Sundhedsstyrelsen vil anbefale vaccination afSundhedsstyrelsen vil anbefale vaccination af
børn under 12 år i Danmark, vil afhænge af dissebørn under 12 år i Danmark, vil afhænge af disse
data og af den aktuelle epidemikontrol idata og af den aktuelle epidemikontrol i
Danmark.Danmark.

LÆS OGSÅ: LÆS OGSÅ: Coronavirus: SmitterCoronavirus: Smitter
børn mere, mindre eller lige såbørn mere, mindre eller lige så
meget som voksne?meget som voksne?

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Notat---Opdatering-vedr_-erfaringer-med-COVID-19-vaccination-af-12-15-aarige
https://videnskab.dk/forskerzonen/krop-sundhed/coronavirus-smitter-boern-mere-mindre-eller-lige-saa-meget-som-voksne
https://videnskab.dk/krop-sundhed/hvorfor-rammes-boern-generelt-mindre-haardt-af-coronavirus
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De 12-15-årige erDe 12-15-årige er

vigtige for at opnåvigtige for at opnå

immunitet iimmunitet i

samfundetsamfundet

Sundhedsstyrelses vigtigsteSundhedsstyrelses vigtigste

målsætning for at anbefalemålsætning for at anbefale

vaccination at 12-15 årige i Danmark ervaccination at 12-15 årige i Danmark er

at bidrage til samfundsimmunitet.at bidrage til samfundsimmunitet.

De 12-15-årige udgør cirka 4,7 procentDe 12-15-årige udgør cirka 4,7 procent

af befolkningen, og denne gruppeaf befolkningen, og denne gruppe

bidrager med �re procent til denbidrager med �re procent til den

samlede immunitet i Danmark, hvissamlede immunitet i Danmark, hvis

alle i gruppen vaccineres.alle i gruppen vaccineres.

Sundhedsstyrelsen har beregnet, hvorSundhedsstyrelsen har beregnet, hvor

stor en del af befolkningen der skalstor en del af befolkningen der skal

være immune, for at vi påvære immune, for at vi på

befolkningsniveau opnår det, vi kalderbefolkningsniveau opnår det, vi kalder

befolkningsimmunitet ellerbefolkningsimmunitet eller

�okimmunitet.�okimmunitet.

Princippet i befolkningsimmunitet er,Princippet i befolkningsimmunitet er,

at vi har vaccineret så mange, at viat vi har vaccineret så mange, at vi

kan leve i et helt åbent samfund udenkan leve i et helt åbent samfund uden

restriktioner, uden COVID-19restriktioner, uden COVID-19

epidemien vokser. Det vil med andreepidemien vokser. Det vil med andre

ord sige, at kontakttallet er under 1.ord sige, at kontakttallet er under 1.

I denne situation kan man nemligI denne situation kan man nemlig

udgå, at smitten spreder sig til grupper,udgå, at smitten spreder sig til grupper,

der er særligt sårbare og i risiko for etder er særligt sårbare og i risiko for et

alvorligt COVID-19-forløb.alvorligt COVID-19-forløb.

Alle er over 12 år erAlle er over 12 år er

nu inviteret tilnu inviteret til

LÆS OGSÅ: LÆS OGSÅ: Hvorfor rammes børnHvorfor rammes børn
generelt mindre hårdt afgenerelt mindre hårdt af
coronavirus?coronavirus?

https://videnskab.dk/krop-sundhed/hvorfor-rammes-boern-generelt-mindre-haardt-af-coronavirus
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vaccinationvaccination

Beregninger viser, at Beregninger viser, at omkring 86omkring 86

procentprocent af befolkningen skal være af befolkningen skal være

immune for at opnåimmune for at opnå

befolkningsimmunitet, nårbefolkningsimmunitet, når

deltavarianten er dominerende. Det erdeltavarianten er dominerende. Det er

et højt tal, som kræver stor tilslutninget højt tal, som kræver stor tilslutning

til vaccinationsprogrammet.til vaccinationsprogrammet.

Alle personer over 12 år og ældre er nuAlle personer over 12 år og ældre er nu

inviteret til vaccination i Danmark,inviteret til vaccination i Danmark,

hvilket svarer til cirka 88 procent afhvilket svarer til cirka 88 procent af

befolkningen.befolkningen.

Da vaccinerne ikke er 100 procentDa vaccinerne ikke er 100 procent

effektive, skal en meget stor del af deeffektive, skal en meget stor del af de

inviterede derfor vaccineres for atinviterede derfor vaccineres for at

opnå befolkningsimmunitet.opnå befolkningsimmunitet.

Epidemikontrol erEpidemikontrol er

det primæredet primære

argumentargument

Målet i Danmark erMålet i Danmark er, at mere end 90, at mere end 90

procent af de inviterede skal væreprocent af de inviterede skal være

vaccineret inden 1. oktober, hvilketvaccineret inden 1. oktober, hvilket

svarer til cirka 80 procent afsvarer til cirka 80 procent af

befolkningen.befolkningen.

Derudover bidrager personer, der harDerudover bidrager personer, der har

haft COVID-19, også tilhaft COVID-19, også til

befolkningsimmuniteten. I alt harbefolkningsimmuniteten. I alt har

cirka 340.000 personer haft COVID-19,cirka 340.000 personer haft COVID-19,

eller knap seks procent afeller knap seks procent af

befolkningen.befolkningen.

Set i det lys, er det en nødvendighed atSet i det lys, er det en nødvendighed at

inkludere de 12-15 årige iinkludere de 12-15 årige i

vaccinationsprogrammet for at opnåvaccinationsprogrammet for at opnå

så høj en immunitet i befolkningenså høj en immunitet i befolkningen

som overhovedet muligt.som overhovedet muligt.

Sundhedsstyrelsens primæreSundhedsstyrelsens primære

argument for at vaccinere 12-15 årigeargument for at vaccinere 12-15 årige

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Vedroerende-vaccination-af-boern-paa-12-15-aar
https://sum.dk/nyheder/2021/august/turbo-paa-vaccineindsatsen
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er således at bevare epidemikontrol oger således at bevare epidemikontrol og

forebygge smittespredning, særligt tilforebygge smittespredning, særligt til

sårbare grupper.sårbare grupper.

Dette skal ses i lyset af et nærtDette skal ses i lyset af et nært

forestående efterår med stigendeforestående efterår med stigende

smittetal med den meget smitsommesmittetal med den meget smitsomme

deltavariant. Børn vaccineres altsådeltavariant. Børn vaccineres altså

primært for samfundets skyld.primært for samfundets skyld.

Alle må bruge ogAlle må bruge og

viderebringeviderebringe

ForskerzonensForskerzonens

artiklerartikler

På Forskerzonen skriver forskere selvPå Forskerzonen skriver forskere selv

om deres forskning. Vi mener, det erom deres forskning. Vi mener, det er

vigtigt, at alle får mulighed for at læsevigtigt, at alle får mulighed for at læse

om forskning fra forskerens egenom forskning fra forskerens egen

hånd.hånd.

Alle må derfor bruge, kopiere ogAlle må derfor bruge, kopiere og

viderebringe Forskerzonens artiklerviderebringe Forskerzonens artikler

udfra følgende enkle krav:udfra følgende enkle krav:

Det skal krediteres: 'Artiklen erDet skal krediteres: 'Artiklen er

oprindelig bragt på Videnskab.dk’soprindelig bragt på Videnskab.dk’s

Forskerzonen, hvor forskerne selvForskerzonen, hvor forskerne selv

formidler'. Hvis artiklen bringesformidler'. Hvis artiklen bringes

på web, skal der linkes til artiklenpå web, skal der linkes til artiklen

på Forskerzonen.på Forskerzonen.

Artiklen må ikke redigeres og skalArtiklen må ikke redigeres og skal

bringes i fuld længde (medmindrebringes i fuld længde (medmindre

LÆS OGSÅ: LÆS OGSÅ: COVID-19COVID-19
forsvinder nok aldrig helt,forsvinder nok aldrig helt,
men 'praktiskmen 'praktisk
�okimmunitet' er inden for�okimmunitet' er inden for
rækkevidderækkevidde

https://videnskab.dk/forskerzonen/kultur-samfund/covid-19-forsvinder-nok-aldrig-helt-men-praktisk-flokimmunitet-er-inden-for
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andet aftales med forskeren).andet aftales med forskeren).

Du skal give forskeren besked om,Du skal give forskeren besked om,

at du genpublicerer.at du genpublicerer.

Artikler, som er oversat fra TheArtikler, som er oversat fra The

Conversation, skal have indsat enConversation, skal have indsat en

HTML-kode til indsamling afHTML-kode til indsamling af

statistik i bunden. HTML-kodenstatistik i bunden. HTML-koden

�nder du i den originale artikel på�nder du i den originale artikel på

The Conversations hjemmesideThe Conversations hjemmeside

ved at klikke på knappenved at klikke på knappen

"Republish this article" ude til"Republish this article" ude til

højre, derefter klikke påhøjre, derefter klikke på

'Advanced' og kopiere koden. Du'Advanced' og kopiere koden. Du

�nder linket til artiklen på The�nder linket til artiklen på The

Conversation i bunden afConversation i bunden af

Forskerzonens oversatte artikel. Forskerzonens oversatte artikel. 

Det er ikke et krav, men vi sætter prisDet er ikke et krav, men vi sætter pris

på, at du giver os besked, hvis dupå, at du giver os besked, hvis du

publicerer vores indhold (undtagetpublicerer vores indhold (undtaget

indhold fra The Conversation). Skriv tilindhold fra The Conversation). Skriv til

redaktør Anders Høeg Lammers påredaktør Anders Høeg Lammers på

ahl@videnskab.dkahl@videnskab.dk..

Læs mere om Forskerzonen iLæs mere om Forskerzonen i

Forskerzonens redaktionelleForskerzonens redaktionelle

retningslinjerretningslinjer..

KilderKilder

Camilla Fogeds pro�l (KU)Camilla Fogeds pro�l (KU)
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