
Forebyggende
børneundersøgelser

og 
børnevaccinationer

i Grønland

Tilbud om undersøgelser  
og vaccinationer

I Grønland er det ved lov fastlagt hvilke tilbud,  
der som minimum skal være til jeres barn.  
Vaccinationer og undersøgelser gennemføres 
enten af lægen eller sundhedsplejen. 

De forebyggende undersøgelser skal være med 
til at give børn de bedste betingelser for en sund 
udvikling.

Forebyggende sundhedsydelser for børn og unge 
omfatter tilbud fra: 
• sundhedsplejen 
•  lægen 

Lægen og sundhedsplejen følger barnets  
udvikling og helbred.

Ved alle undersøgelserne er der mulighed for at 
tale om barnets udvikling, sundhed og trivsel.

Udgivet af Departementet for Sundhed, Landslægeembedet  
& Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse.  

Pjecen er opdateret september 2015.

Til forældre

Hvis I vil vide mere, kan I få pjecen  
”Børnevaccinationsprogrammet i Grønland” 
hos sundhedsvæsenet.

Er I i tvivl om noget?

I kan altid spørge lægen eller 
sundhedsplejen.



Forebyggende børneundersøgelser

• Børn i alderen 0 til 6 år tilbydes fire til syv  
undersøgelser hos læge.

• Alle børn tilbydes gratis vaccination mod  
en række sygdomme. 

• I barnets første leveår tilbydes gratis  
hjemmebesøg ved sundhedsplejen.  

• Alle skolebørn tilbydes undersøgelse af  
læge eller sundhedsplejen. Undersøgelsen  
sker normalt i første og sidste skoleår.  
Der er desuden regelmæssig kontakt til  
sundhedsplejen i skoleforløbet. 

Det er frivilligt, om I vil lade jeres barn undersøge 
og vaccinere.

Tidspunkterne for de forebyggende helbreds-
undersøgelser hos læge og i skolen, samt tidspunk-
terne for vaccinationerne fremgår af oversigten i 
skemaet.

Lægen eller sundhedsplejen kan fortælle jer mere  
om, hvorfor jeres barn bør vaccineres, og om der  
er bivirkninger.

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

De fleste vaccinationer skal gives flere gange, for  
at barnet kan opnå beskyttelse mod sygdommene  
i mange år. 

Nogle af vaccinationerne gives samtidigt.  

 Programmet for børn
Alder Vaccination Undersøgelse

0 uger Tuberkulose, 
Hepatitis-B

5 uger 

3 mdr. Di-Te-Ki-Pol-Hib-HepB, 
Pneumokok

5 mdr. Di-Te-Ki-Pol-Hib-HepB, 
Pneumokok

12 mdr. Di-Te-Ki-Pol-Hib-HepB, 
Pneumokok 

15 mdr. MFR
4 år MFR 
5 – 6 år Di-Te-Ki-Pol 1) 

12 år 
MFR 2)

HepatitisB 3)

HPV 4)

Programmet er indført i september 2010
Ældre børn følger opsamlingsprogram beskrevet i Landslægeembe-
dets vejledning.

Om vaccinationerne
Tuberkulose-vaccination:
BCG-vaccination beskytter mod tuberkulose
Hepatitis-B-vaccination:
Beskytter mod smitsom leverbetændelse
Di-Te-Ki-Pol-Hib-HepB-vaccination:
Ved vaccinationerne beskyttes barnet mod:
• Difteri (alvorlig halsbetændelse) 
• Tetanus (stivkrampe) 
• Kighoste 
• Polio (børnelammelse) 
• Hib-sygdom (nogle former for hjernehinde- 

betændelse (meningitis) og betændelse i  
strubelåget) 

• Hepatitis (smitsom leverbetændelse)
Pneumokok-vaccination:
Vaccinationen beskytter mod infektioner  
forårsaget af pneumokokbakterien (nogle former 
for meningitis og andre sygdomme). 
MFR-vaccination:
MFR-vaccination beskytter mod mæslinger,  
fåresyge og røde hunde.
Di-Te-Ki-Pol-vaccination: 
Der vaccineres igen mod difteri, stivkrampe,  
kig hoste og polio.
HPV-vaccination:
Beskytter piger mod de fleste tilfælde af  
livmoderhals-kræft og kønsvorter.

1)  Ved indskoling.
2)  Hvis der ikke er givet 2 MFR-vaccinationer tidligere.
3)   Kun til børn, der ikke er vaccineret mod leverbetændelse  

tidligere. Der gives i alt 3 doser over 1/2 år.
4)  Gælder kun piger. Der gives i alt 2 doser over 1/2 år.


