
Tilbud om vaccination mod  

covid-19 og influenza  

Vi går en efterårs- og vintersæson i møde, hvor smitten med både covid-19 og influenza igen 

vil være høj. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du bliver vaccineret mod begge sygdomme, 

fordi du risikerer at blive alvorligt syg, hvis du bliver smittet. Risikoen for alvorlig sygdom 

ved covid-19 og influenza stiger med alderen. Derfor bliver alle på 65 år og derover tilbudt 

vaccination mod disse sygdomme.

Vi anbefaler, at du tager imod vaccinationerne hurtigst muligt. Det gælder også, selvom du 

tidligere har været smittet og tidligere er vaccineret. På den måde passer du bedst på dig selv. 

Vaccinationerne er gratis, og det er frivilligt, om du vil tage imod tilbuddet.

 
Sådan bliver du vaccineret  
Du kan bestille tid til begge vaccinationer i et vaccinationscenter på www.vacciner.dk med dit 

NemID/mitID. Her kan du se ledige tider, og hvor du kan blive vaccineret. Du kan trygt få begge 

vaccinationer samtidig. 

Afhængigt af hvor du bor, kan der også være andre steder, du kan blive vaccineret f.eks. hos 

nogle praktiserende læger. Find det sted, der er nærmest dig her.

Du kan blive vaccineret mod begge sygdomme samtidig fra 1. oktober. Det er en god idé, at du 

booker tid hurtigst muligt. 

Click here for information in English.

 

Har du spørgsmål om vaccination  
Du kan læse mere om vaccination mod covid-19 og influenza. Du kan også læse mere om 

efterårets vaccinationer på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Har du brug for hjælp til at bestille tid eller til at ændre din tidsbestilling, kan din region hjælpe 

dig. Du kan finde det direkte nummer i boksen til højre.

Med venlig hilsen

Søren Brostrøm 

Direktør, Sundhedsstyrelsen
Henrik Ullum 

Direktør, Statens Serum Institut

Find telefontider på 

regionens hjemmeside: 

Region Hovedstaden
Telefon 38 66 00 00 
Klik her for mere info 

Region Sjælland
Telefon 70 20 42 33 
Klik her for mere info 

Region Syddanmark
Telefon 99 44 07 17
Klik her for mere info

Region Midtjylland
Telefon 70 23 24 15 
Klik her for mere info

Region Nordjylland
Telefon 97 64 84 63 
Klik her for mere info
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