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  16 september 202216 september 2022

            

Omikron-varianten af COVID-19 er en såkaldt �ugtvariant. Det har konsekvenserOmikron-varianten af COVID-19 er en såkaldt �ugtvariant. Det har konsekvenser

for, hvem der skal have et fjerde stik. Læs med og bliver klogere på seneste nytfor, hvem der skal have et fjerde stik. Læs med og bliver klogere på seneste nyt

om boostervacciner, bivirkninger og senfølger. (Foto: om boostervacciner, bivirkninger og senfølger. (Foto: Agência BrasíliaAgência Brasília/CC BY 2.0)/CC BY 2.0)

        Camilla FogedCamilla Foged
Professor i vaccinedesign, Institut forProfessor i vaccinedesign, Institut for
Farmaci, Københavns UniversitetFarmaci, Københavns Universitet

FORSKERZONENFORSKERZONEN KROPPENKROPPEN SUNDHEDSUNDHED VACCINEVACCINE SYGDOMMESYGDOMME COVID-19COVID-19 KUKU

Er du over 50 år eller særligt sårbar, kan du få en booster-vaccination mod COVID-19 1.Er du over 50 år eller særligt sårbar, kan du få en booster-vaccination mod COVID-19 1.
oktober. Er du over 85 år eller plejehjemsbeboer, kan du få stikket her allerede fra 15.oktober. Er du over 85 år eller plejehjemsbeboer, kan du få stikket her allerede fra 15.
september.september.
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Desuden vil sundhedspersonale, gravide og Desuden vil sundhedspersonale, gravide og pårørende til alvorligt syge blive tilbudt etpårørende til alvorligt syge blive tilbudt et
booster-stikbooster-stik..

Det er i korthed Sundhedsstyrelsens nyligt o�entliggjorte Det er i korthed Sundhedsstyrelsens nyligt o�entliggjorte efterårsplan forefterårsplan for
coronavaccinernecoronavaccinerne..

Det er en god anledning til at se på, hvad vi på nuværende tidspunkt ved og ikke ved omDet er en god anledning til at se på, hvad vi på nuværende tidspunkt ved og ikke ved om
vaccinerne:vaccinerne:

Hvor godt virker de, og hvem er de især vigtige for? Og hvorfor hulen er det så nemt atHvor godt virker de, og hvem er de især vigtige for? Og hvorfor hulen er det så nemt at
blive smittet med Omikron-varianterne, selvom man er blevet vaccineret?blive smittet med Omikron-varianterne, selvom man er blevet vaccineret?

Hvad med bivirkningerne og senfølger – hvad har det seneste år vist? Jeg er professor iHvad med bivirkningerne og senfølger – hvad har det seneste år vist? Jeg er professor i
vaccinedesign, og de spørgsmål vil jeg forsøge at besvare i denne artikel.vaccinedesign, og de spørgsmål vil jeg forsøge at besvare i denne artikel.

I en anden artikel, der kommer mandag 19. september 2022, kigger jeg nærmere på,I en anden artikel, der kommer mandag 19. september 2022, kigger jeg nærmere på,
hvordan vi forsøger at imødegå coronavirussens mange mutationer og de nye varianterhvordan vi forsøger at imødegå coronavirussens mange mutationer og de nye varianter
med varianttilpassede vacciner.med varianttilpassede vacciner.

Vacciner skal nu forhindreVacciner skal nu forhindre

alvorlig sygdom og død –alvorlig sygdom og død –

ikke smitteikke smitte

At Sundhedsstyrelsen vælger at vaccinere nu,At Sundhedsstyrelsen vælger at vaccinere nu,
handler især om to ting: 1) En forventninghandler især om to ting: 1) En forventning
om, at COVID-19-epidemien blusser op henom, at COVID-19-epidemien blusser op hen
over efteråret og vinteren, som vi hidtil harover efteråret og vinteren, som vi hidtil har
set, og 2) at immuniteten er aftagende.set, og 2) at immuniteten er aftagende.

Netop derfor anbefales alle over 50 år ogNetop derfor anbefales alle over 50 år og
risikogrupper at blive revaccineret så hurtigtrisikogrupper at blive revaccineret så hurtigt
som muligt for at booste immuniteten, indensom muligt for at booste immuniteten, inden
smitten begynder at stige.smitten begynder at stige.

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

Om ForskerzonenOm Forskerzonen
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Hvorfor lige 50 år? Det skyldes, at alder er enHvorfor lige 50 år? Det skyldes, at alder er en
primær faktor for et alvorligt COVID-19-forløbprimær faktor for et alvorligt COVID-19-forløb
– jo ældre man er, desto større er risikoen for– jo ældre man er, desto større er risikoen for
at blive alvorligt syg.at blive alvorligt syg.

Vaccinestrategien handler med andre ordVaccinestrategien handler med andre ord
ikke længere om at holde smitten iikke længere om at holde smitten i
samfundet nede, men om at give ekstrasamfundet nede, men om at give ekstra
immunitet til dem, der er i størst risiko.immunitet til dem, der er i størst risiko.

Vi skal søge at forhindre alvorlig sygdom,Vi skal søge at forhindre alvorlig sygdom,
indlæggelse og død.indlæggelse og død.

Omikron sniger sig forbi vaccinenOmikron sniger sig forbi vaccinen

Hvorfor ser vi dette skift i strategi? En del af det er af nød. De første COVID-19-vaccinerHvorfor ser vi dette skift i strategi? En del af det er af nød. De første COVID-19-vacciner
var gode til at forebygge smitte. Men ikke mod omikron-varianterne.var gode til at forebygge smitte. Men ikke mod omikron-varianterne.

De vaccinestik, du har fået, beskytter altså meget dårligt mod at blive smittet medDe vaccinestik, du har fået, beskytter altså meget dårligt mod at blive smittet med
Omikron. Hvorfor? Omikron. Hvorfor? 

De første virusvarianter smittede primært via de nedre luftveje, hvorimodDe første virusvarianter smittede primært via de nedre luftveje, hvorimod
omikronvarianten smitter via de øvrige luftveje. Sygdomsbilledet er derfor forskelligt foromikronvarianten smitter via de øvrige luftveje. Sygdomsbilledet er derfor forskelligt for
disse virusvarianter (se også faktaboksen).disse virusvarianter (se også faktaboksen).

Derfor giver det heller ikke længere mening, at børn, unge og midaldrende med lav risikoDerfor giver det heller ikke længere mening, at børn, unge og midaldrende med lav risiko
for et alvorligt COVID-19-forløb, bliver vaccineret for at beskytte andre mod smitte. for et alvorligt COVID-19-forløb, bliver vaccineret for at beskytte andre mod smitte. 

Vaccinerne giver dog stadig en god beskyttelse mod alvorlig sygdom og død, hvilketVaccinerne giver dog stadig en god beskyttelse mod alvorlig sygdom og død, hvilket
skyldes, at vores immunsystem har andre måder at bekæmpe virus på endskyldes, at vores immunsystem har andre måder at bekæmpe virus på end
neutraliserende antisto�er.neutraliserende antisto�er.

Alvorlig COVID-19 undgås ved hjælp af celler i vores immunsystem og ved, Alvorlig COVID-19 undgås ved hjælp af celler i vores immunsystem og ved, atat
immunsystemet husker coronavirus fra tidligere vaccination eller smitteimmunsystemet husker coronavirus fra tidligere vaccination eller smitte..

Universitet og SyddanskUniversitet og Syddansk

Universitet og Region H.Universitet og Region H.

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://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34648302/
https://videnskab.dk/forskerzonens-vision-samt-redaktionelle-retningslinjer
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Immunologisk hukommelse inkluderer derfor 1) såkaldte hukommelses-B-celler, derImmunologisk hukommelse inkluderer derfor 1) såkaldte hukommelses-B-celler, der
hurtigt kan aktiveres til at danne nye antisto�er ved booster-vaccination, eller ved athurtigt kan aktiveres til at danne nye antisto�er ved booster-vaccination, eller ved at
man får COVID-19 og 2) hukommelses-T-celler, der kan dræbe celler, som er in�ceretman får COVID-19 og 2) hukommelses-T-celler, der kan dræbe celler, som er in�ceret
med virus.med virus.

Fremtidige vacciner kanFremtidige vacciner kan

måske beskytte mod smittemåske beskytte mod smitte

Som nævnt forhindrer de nuværende COVID-Som nævnt forhindrer de nuværende COVID-
19-vacciner ikke for alvor smitte, men19-vacciner ikke for alvor smitte, men
mindsker risikoen for alvorlig sygdom og død.mindsker risikoen for alvorlig sygdom og død.

Det skyldes, at de nuværende vacciner ikke erDet skyldes, at de nuværende vacciner ikke er
designet til at give beskyttelse i voresdesignet til at give beskyttelse i vores
slimhinder i luftvejene, hvor SARS-CoV-2slimhinder i luftvejene, hvor SARS-CoV-2
trænger ind i kroppen.trænger ind i kroppen.

For at vaccinerne også kan forhindre smitte, skal en vaccine uddanne den særlige del afFor at vaccinerne også kan forhindre smitte, skal en vaccine uddanne den særlige del af
vores immunforsvar, som �ndes i slimhinderne i luftvejene, til at genkende ogvores immunforsvar, som �ndes i slimhinderne i luftvejene, til at genkende og
tilintetgøre SARS-CoV-2.tilintetgøre SARS-CoV-2.

Når COVID-19-vacciner sprøjtes ind i din skulder eller overarm, kommer den ikke iNår COVID-19-vacciner sprøjtes ind i din skulder eller overarm, kommer den ikke i
kontakt med immunforsvaret i slimhinderne, hvorfor det ikke lærer at genkende ogkontakt med immunforsvaret i slimhinderne, hvorfor det ikke lærer at genkende og
ødelægge SARS-CoV-2, når virus kommer ind i vores luftveje.ødelægge SARS-CoV-2, når virus kommer ind i vores luftveje.

For at få en e�ektiv aktivering af immunforsvaret i slimhinderne, skal vaccinen givesFor at få en e�ektiv aktivering af immunforsvaret i slimhinderne, skal vaccinen gives
direkte på slimhinden, for eksempel på næseslimhinden, eller i lungerne.direkte på slimhinden, for eksempel på næseslimhinden, eller i lungerne.

To nye vacciner baseret på dette princip To nye vacciner baseret på dette princip er for nylig blevet taget i brug i Kina og Indiener for nylig blevet taget i brug i Kina og Indien..

Desuden er en del COVID-19-slimhindevacciner under udvikling, så der er udsigt til, at viDesuden er en del COVID-19-slimhindevacciner under udvikling, så der er udsigt til, at vi
kan få gavn af denne type vaccine inden for en overskuelig fremtid.kan få gavn af denne type vaccine inden for en overskuelig fremtid.

FaktaFakta

Derfor kanDerfor kan

vaccinerede letvaccinerede let

blive smittet medblive smittet med

OmikronOmikron

https://www.nature.com/articles/d41586-022-02851-0
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Sådan ser de kendte bivirkninger udSådan ser de kendte bivirkninger ud

Hvad så med bivirkningerne fra vaccinerne? De er efterhånden blevet testet på såHvad så med bivirkningerne fra vaccinerne? De er efterhånden blevet testet på så
mange millioner mennesker, at vi har et meget klart billede af bivirkningerne.mange millioner mennesker, at vi har et meget klart billede af bivirkningerne.

Generelt forårsager mRNA-vaccinerne (herunder de to, vi primært bruger i Danmark)Generelt forårsager mRNA-vaccinerne (herunder de to, vi primært bruger i Danmark)
milde og forbigående bivirkningermilde og forbigående bivirkninger. Eksempler er . Eksempler er rødme, hævelse og ømhed pårødme, hævelse og ømhed på
injektionsstedet, hovedpine, feber, muskel- og ledsmerter samt træthedinjektionsstedet, hovedpine, feber, muskel- og ledsmerter samt træthed..

I sjældne tilfælde kan vaccinerne forårsage mere alvorlige bivirkninger som anafylaksiI sjældne tilfælde kan vaccinerne forårsage mere alvorlige bivirkninger som anafylaksi
eller pericarditis/myocarditis (hjertehindebetændelse/hjertemuskelbetændelse).eller pericarditis/myocarditis (hjertehindebetændelse/hjertemuskelbetændelse).

Myocarditis ser ud til Myocarditis ser ud til mest at ramme unge mændmest at ramme unge mænd..

Burde vi så aldrig have vaccineret unge mænd?Burde vi så aldrig have vaccineret unge mænd?

Nej, for studier har vist, at risikoen for myocarditis faktisk er højere, efter at man harNej, for studier har vist, at risikoen for myocarditis faktisk er højere, efter at man har
været smittet med coronavirus, end efter at man er blevet vaccineret (se været smittet med coronavirus, end efter at man er blevet vaccineret (se herher, , herher og og
herher). ). 

Beskytter vaccination mod senfølger?Beskytter vaccination mod senfølger?

Mange danskere har oplevet generende senfølger efter COVID-19.Mange danskere har oplevet generende senfølger efter COVID-19.

Senfølger de�neres af Sundhedsstyrelsen som vedvarende Senfølger de�neres af Sundhedsstyrelsen som vedvarende symptomer af mere end 12symptomer af mere end 12
ugers varighed efter den påbegyndte infektionugers varighed efter den påbegyndte infektion, mens vedvarende symptomer af mere, mens vedvarende symptomer af mere
end �re ugers varighed ’blot’ er et langstrakt COVID-19-sygdomsforløb.end �re ugers varighed ’blot’ er et langstrakt COVID-19-sygdomsforløb.

Hvorvidt vaccination beskytter mod disse senfølger er dog endnu ikke klart.Hvorvidt vaccination beskytter mod disse senfølger er dog endnu ikke klart.

Et nyt studie har vist en lille reduktion Et nyt studie har vist en lille reduktion i antallet af individer, der oplever senfølgeri antallet af individer, der oplever senfølger..

Studiet har dog en del svagheder, så det er endnu for tidligt at sige noget om, hvorvidtStudiet har dog en del svagheder, så det er endnu for tidligt at sige noget om, hvorvidt
vaccination beskytter mod senfølger.vaccination beskytter mod senfølger.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2110475
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2022/Corona/Vaccination/Efteraar/Anbefalinger-vaccinationsprogram-efteraar-2022.ashx?sc_lang=da&hash=854AFC928EE398B165ADE1E0CDD7C945
https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2791253
https://www.acc.org/Latest-in-Cardiology/Articles/2022/02/09/12/56/Vaccine-Associated-Myocarditis-Risk-in-Context
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/spikevax
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty
https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Senfoelger-efter-covid-19
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2794072
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Alle må bruge og viderebringeAlle må bruge og viderebringe

Forskerzonens artiklerForskerzonens artikler

På Forskerzonen skriver forskere selv om deres forskning. Vi mener, det erPå Forskerzonen skriver forskere selv om deres forskning. Vi mener, det er

vigtigt, at alle får mulighed for at læse om forskning fra forskerens egen hånd.vigtigt, at alle får mulighed for at læse om forskning fra forskerens egen hånd.

Alle må derfor bruge, kopiere og viderebringe Forskerzonens artikler udfraAlle må derfor bruge, kopiere og viderebringe Forskerzonens artikler udfra

følgende enkle krav:følgende enkle krav:

Det skal krediteres: 'Artiklen er oprindelig bragt på Videnskab.dk’sDet skal krediteres: 'Artiklen er oprindelig bragt på Videnskab.dk’s

Forskerzonen, hvor forskerne selv formidler'. Hvis artiklen bringes påForskerzonen, hvor forskerne selv formidler'. Hvis artiklen bringes på

web, skal der linkes til artiklen på Forskerzonen.web, skal der linkes til artiklen på Forskerzonen.

Hermed er vi nået til enden på artikel 1. Mandag 19. september dykker jeg ned i,Hermed er vi nået til enden på artikel 1. Mandag 19. september dykker jeg ned i,
hvordan vi tilpasser vores vacciner til coronavirussens nye varianter (hvordan vi tilpasser vores vacciner til coronavirussens nye varianter (den kan du nu læseden kan du nu læse
herher, red.), red.). . 

LÆS OGSÅ: LÆS OGSÅ: Forskere forklarer: Derfor er re-vaccination effektivForskere forklarer: Derfor er re-vaccination effektiv

LÆS OGSÅ: LÆS OGSÅ: Omstridt COVID-kur byggede på snyde-forskningOmstridt COVID-kur byggede på snyde-forskning

LÆS OGSÅ: LÆS OGSÅ: Mentale senfølger efter COVID-19: Ny sygdom eller etMentale senfølger efter COVID-19: Ny sygdom eller et
velkendt fænomen?velkendt fænomen?

LÆS OGSÅ: LÆS OGSÅ: Corbevax: Ny, patentfri COVID-19-vaccine kan væreCorbevax: Ny, patentfri COVID-19-vaccine kan være
en global gamechangeren global gamechanger

https://videnskab.dk/forskerzonen/krop-sundhed/covid-19-hvordan-sikrer-vi-at-vores-vacciner-virker-mod-de-nyeste-varianter
https://videnskab.dk/forskerzonen/krop-sundhed/forskere-forklarer-derfor-er-re-vaccination-effektiv
https://videnskab.dk/krop-sundhed/omstridt-covid-kur-byggede-paa-snyde-forskning
https://videnskab.dk/forskerzonen/krop-sundhed/mentale-senfoelger-efter-covid-19-ny-sygdom-eller-et-velkendt-faenomen
https://videnskab.dk/forskerzonen/krop-sundhed/corbevax-en-ny-patentfri-covid-19-vaccine-kan-vaere-en-global-gamechanger
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Artiklen må ikke redigeres og skal bringes i fuld længde (medmindreArtiklen må ikke redigeres og skal bringes i fuld længde (medmindre

andet aftales med forskeren).andet aftales med forskeren).

Du skal give forskeren besked om, at du genpublicerer.Du skal give forskeren besked om, at du genpublicerer.

Artikler, som er oversat fra The Conversation, skal have indsat en HTML-Artikler, som er oversat fra The Conversation, skal have indsat en HTML-

kode til indsamling af statistik i bunden. HTML-koden �nder du i denkode til indsamling af statistik i bunden. HTML-koden �nder du i den

originale artikel på The Conversations hjemmeside ved at klikke påoriginale artikel på The Conversations hjemmeside ved at klikke på

knappen "Republish this article" ude til højre, derefter klikke påknappen "Republish this article" ude til højre, derefter klikke på

'Advanced' og kopiere koden. Du �nder linket til artiklen på The'Advanced' og kopiere koden. Du �nder linket til artiklen på The

Conversation i bunden af Forskerzonens oversatte artikel. Conversation i bunden af Forskerzonens oversatte artikel. 

Det er ikke et krav, men vi sætter pris på, at du giver os besked, hvis duDet er ikke et krav, men vi sætter pris på, at du giver os besked, hvis du

publicerer vores indhold (undtaget indhold fra The Conversation). Skriv tilpublicerer vores indhold (undtaget indhold fra The Conversation). Skriv til

redaktør Anders Høeg Lammers på redaktør Anders Høeg Lammers på ahl@videnskab.dkahl@videnskab.dk..

Læs mere om Forskerzonen i Læs mere om Forskerzonen i Forskerzonens redaktionelle retningslinjerForskerzonens redaktionelle retningslinjer..

KilderKilder

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

'mRNA vaccines induce durable immune memory to SARS-CoV-2 and'mRNA vaccines induce durable immune memory to SARS-CoV-2 and
variants of concern', Science (2021), DOI: 10.1126/science.abm0829variants of concern', Science (2021), DOI: 10.1126/science.abm0829

'Safety of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Setting', N'Safety of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Setting', N
Engl J Med (2021), DOI: 10.1056/NEJMoa2110475Engl J Med (2021), DOI: 10.1056/NEJMoa2110475

mailto:ahl@videnskab.dk
https://videnskab.dk/forskerzonens-vision-samt-redaktionelle-retningslinjer
https://farmaci.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/camilla-foged%284fa50122-02cc-483c-b233-6702750f9798%29/press.html&page=32
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34648302/
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2110475
https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2791253
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'SARS-CoV-2 Vaccination and Myocarditis in a Nordic Cohort Study of 23'SARS-CoV-2 Vaccination and Myocarditis in a Nordic Cohort Study of 23
Million Residents', JAMA Cardiology (2022), DOI:Million Residents', JAMA Cardiology (2022), DOI:
10.1001/jamacardio.2022.058310.1001/jamacardio.2022.0583

'Association Between BNT162b2 Vaccination and Long COVID After'Association Between BNT162b2 Vaccination and Long COVID After
Infections Not Requiring Hospitalization in Health Care Workers', JAMAInfections Not Requiring Hospitalization in Health Care Workers', JAMA
(2022), DOI: 10.1001/jama.2022.11691(2022), DOI: 10.1001/jama.2022.11691

DOI - Digital Object Identi�erDOI - Digital Object Identi�er
Artikler, produceret til Forskerzonen, får tildelt et DOI-nummer, som er etArtikler, produceret til Forskerzonen, får tildelt et DOI-nummer, som er et
'online �ngeraftryk', der sikrer, at artiklerne altid kan �ndes, tilgås og citeres.'online �ngeraftryk', der sikrer, at artiklerne altid kan �ndes, tilgås og citeres.
Generelt får forskningsdata og andre forskningsobjekter typisk DOI-numre.Generelt får forskningsdata og andre forskningsobjekter typisk DOI-numre.

10.25973/54qw-416110.25973/54qw-4161

https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2791253
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2794072
https://doi.datacite.org/dois/10.25973%2F54qw-4161
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Nyhed: Lyt til artiklerNyhed: Lyt til artikler

Du kan nu Du kan nu lytte til udvalgte artiklerlytte til udvalgte artikler herunder. Du kan også lytte herunder. Du kan også lytte

til de oplæste artikler i din podcast-app, hvor du �nder demtil de oplæste artikler i din podcast-app, hvor du �nder dem

under navnet 'Videnskab.dk - Lyt til artikler'.under navnet 'Videnskab.dk - Lyt til artikler'.

https://videnskab.dk/podcast
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Ugens videnskabsbilledeUgens videnskabsbillede

Se �ere forskningsfotos på Se �ere forskningsfotos på vores Instagram-pro�lvores Instagram-pro�l, og , og læs om de nedenståendelæs om de nedenstående

prisvindende billeder af stjernetåger og stjernefabrikker herprisvindende billeder af stjernetåger og stjernefabrikker her..

https://www.instagram.com/videnskabdk/
https://videnskab.dk/naturvidenskab/en-funklende-komet-og-lysende-galakser-aarets-bedste-astrofotos-er-kaaret
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Vis mere på Instagram

178 Synes godt om

Tilføj en kommentar ...

Ny video fra TjekNy video fra Tjek
Tjek er en YouTube-kanalTjek er en YouTube-kanal om om

videnskab henvendt til unge.videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliverIndholdet på kanalen bliver

produceret af Videnskab.dk'sproduceret af Videnskab.dk's

videojournalister med sammevideojournalister med samme

journalistiske arbejdsgange, somjournalistiske arbejdsgange, som

bliver anvendt på Videnskab.dk.bliver anvendt på Videnskab.dk.
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Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selvHej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at viNu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi

introducerer osintroducerer os..

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at bliveVi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive

Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere omDanmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om

måneden.måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder ogVores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og

andet andet prisvindendeprisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden

https://videnskab.dk/videoproduktion?utm_source=banner&utm_medium=banner&utm_campaign=CFFVideoBanner
https://www.videnskab.dk/om
https://videnskab.dk/kultur-samfund/anders-bording-saerpris
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forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalisterVores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed,

klima, �loso� og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler,klima, �loso� og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler,

podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget Vi stiller meget høje kravhøje krav til,  til, hvordan vi �nder og laver vores historierhvordan vi �nder og laver vores historier. Vi har. Vi har

lavet et lavet et manifestmanifest med gode råd til at �nde troværdig information, og vi med gode råd til at �nde troværdig information, og vi

modtog i 2021 en modtog i 2021 en fornem prisfornem pris for vores  for vores guide til god, kritiskguide til god, kritisk

videnskabsjournalistikvidenskabsjournalistik..

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømmeVores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme

betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekkerbetydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker

vores artikler før publicering.vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra digHvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig

og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål tilog forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til

vores brevkasse vores brevkasse Spørg VidenskabenSpørg Videnskaben..

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her påVi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på

Videnskab.dk.Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreveFå et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os sendt til din indbakke. Du kan også følge os

på på sociale mediersociale medier: : FacebookFacebook, , TwitterTwitter, , InstagramInstagram, , YouTubeYouTube eller  eller LinkedInLinkedIn..

Med venlig hilsenMed venlig hilsen

Videnskab.dkVidenskab.dk

https://videnskab.dk/side/redaktionen
https://videnskab.dk/kultur-samfund/10-kendetegn-videnskab-artikler-forskning-resultater
https://www.youtube.com/watch?v=wsMxws0vyPo
https://videnskab.dk/manifest
https://videnskab.dk/kultur-samfund/videnskabdk-vinder-fornem-pris-for-aarets-bedste-ide
https://www.videnskab.dk/journalistik
https://videnskab.dk/topic/sporg-videnskaben
https://videnskab.dk/nyhedsbrev
https://videnskab.dk/kultur-samfund/youtube-facebook-instagram-foelg-videnskabdk-paa-de-sociale-medier
https://www.facebook.com/videnskabdk/
https://twitter.com/videnskabdk
https://www.instagram.com/videnskabdk/
https://www.youtube.com/user/Videnskabdk/featured
https://www.linkedin.com/company/1272908/
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