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Indledning 
Vejledningen oplyser om reglerne for vaccination 
af personer, der er beskæftiget med spildevand 
og kloakslam, herunder personer der beskæftiger 
med natrenovation.  
 
Hvor der er særlig fare for smitte, fastsætter ar-
bejdsmiljølovgivningen, at der skal træffes foran-
staltninger herimod. Ud fra denne bestemmelse 
anbefaler Landslægeembedet følgende: 
 
Personer skal være vaccineret effektivt mod le-
verbetændelse (hepatitis A), stivkrampe (tetanus) 
og børnelammelse (polio), hvis deres beskæfti-
gelse for størstedelens vedkommende består i: 
 

 Håndtering, 

 Behandling eller 

 Analyse af spildevand (kloakvand) og klo-
akslam o.l. 

 
Personer skal ikke vaccineres hvis de udfører 
arbejder der normalt kun medfører en kortvarig 
kontakt med spildevand, f. eks. i forbindelse med 
blikkenslagerarbejde og andet VVS-arbejde. Dog 
skal de vaccineres, hvis arbejdet udføres umid-
delbart i forbindelse med installationer (f. eks. 
afløb og faldstammer), der er del af sygehuse 
samt ved arbejdssteder, hvor der er begrundet 
mistanke om betydelig smittefare. 
 
Ansvaret for overholdelse af vaccinationsbe-
stemmelserne påhviler såvel arbejdsgiveren som 
den enkelte medarbejder. 
 
Omkostningerne i forbindelse med vaccination 
påhviler arbejdsgiveren. 
 
 
 
 
 
 

Vaccinationer 
Hepatitis A (leverbetændelse) 
Beskyttelse indtræder 8-14 dage efter første vac-
cination. 
Da inkubationstiden er mindst 14 dage, er den 
vaccinerede i praksis beskyttet med det samme. 
Herefter varer beskyttelsen i mindst 1 år. 
 
Anden hepatitis A vaccination gives efter 6-12 
måneder, men kan gives op til 6 år efter første. 
Beskyttelsen er herefter langvarig, formentlig 30-
40 år. 
 
 
Tetanus (stivkrampe) 
Indgår i børnevaccinationsprogrammet 
Primærvaccination består af 3 vaccinationer.  
Herefter anbefales revaccination efter 5 år og 
herefter igen hvert 10. år. 
 
Før arbejdet påbegyndes, skal vedkommende 
have fået mindst af 2 vaccinationer med mindst 4 
ugers interval. 
Arbejdet kan påbegyndes 2 uger senere. 
 
 
Polio (børnelammelse) 
Indgår i børnevaccinationsprogrammet og perso-
ner anses for at være livsvarigt beskyttet mod 
polio, når de har fulgt børnevaccinationspro-
grammet. 
 
Personer der ikke er vaccineret eller er ufuld-
stændigt vaccineret skal have fået mindst 2 vacci-
nationer med mindst 4 ugers interval, før arbejdet 
påbegyndes. 
 
Personer der er vaccineret mod polio, men hvor 
antal doser ikke kan dokumenteres, skal have 1 
dosis IPV (inaktiveret poliovaccine), inden arbej-
det kan påbegyndes. 
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