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Er I i tvivl om noget?
I kan altid spørge lægen
eller sundhedsplejersken

FOREBYGGENDE
BØRNEUNDERSØGELSER
OG VACCINATIONER

2003

• Lægen og sundhedsplejersken følger
barnets udvikling og helbred. Ved
undersøgelserne er der mulighed for
at tale om barnets sundhed og
trivsel

Yderligere eksemplarer af denne folder kan fås hos:

Udgivet af Sundhedsstyrelsen 2003

• Forebyggende sundhedsordninger
for børn og unge omfatter tilbud
fra sundhedsplejersken, familiens
læge og kommunens læge (tidligere
skolelægen)

HELBREDSUNDERSØGELSER OG VACCINATIONER

I Danmark er det ved lov fastlagt hvilke
tilbud, der findes til jeres barn. De forebyggende undersøgelser skal være med til
at give børn de bedste betingelser for en
sund udvikling.

Forebyggende børneundersøgelser
• Alle børn i alderen 0 til 5 år tilbydes 7 helbreds-

Skemaet viser, hvornår jeres barn skal undersøges og
vaccineres. En stor del af vaccinationerne kan gives, når I er til
børneundersøgelse.

undersøgelser hos familiens læge
• Alle børn og unge tilbydes gratis vaccination
mod en række sygdomme hos familiens læge

I nogle få kommuner er der mulighed for, at de børn, der
mangler 12-års-MFR 2, kan få den ved sidste undersøgelse i
skolen.

• I barnets første leveår tilbydes gratis hjemmebesøg ved sundhedsplejerske

Alder

• Alle skolebørn tilbydes undersøgelse af
kommunens læge og sundhedsplejerske. Lægeundersøgelsen sker normalt i første og sidste
skoleår. Der er desuden regelmæssig kontakt til
sundhedsplejersken i skoleforløbet. Det er
frivilligt, om man vil lade sit barn undersøge.

3 måneder

Tidspunkterne for de forebyggende helbredsundersøgelser hos familiens læge og i skolen,
samt tidspunkterne for vaccinationerne fremgår
af oversigten. Lægen kan fortælle jer mere om,
hvorfor jeres barn bør vaccineres, og om der er
bivirkninger.

5 uger
5 måneder
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Op til 18 år

Di-Te-Ki-Pol - Hib 3

Di-Te-Ki 4
MFR 2
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MFR-vaccination
MFR-vaccination beskytter mod mæslinger, fåresyge og røde
hunde.

Di-Te-Ki-Pol - Hib 2
MFR 1
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ü
ü
ü

2 år

Vaccination

Di-Te-Ki-Pol-Hib vaccination
Ved den såkaldte Di-Te-Ki-Pol-Hib vaccination beskyttes
barnet mod difteri (alvorlig halsbetændelse), stivkrampe
(tetanus), kighoste og polio (børnelammelse).
Endvidere beskyttes barnet mod nogle former for hjernehindebetændelse (meningitis) og mod betændelse i strubelåget.

MFR 2 (eventuelt)
Røde hunde

Der anvendes ikke længere poliosukker.
Fra 1. juli 2004 indføres revaccination ved 5 års alderen med Di-Te-Ki-Pol

Di-Te-Ki vaccination
Ved Di-Te-Ki vaccination revaccineres mod difteri, stivkrampe
og kighoste.

