
Vaccinationsanbefalinger til Asien 
Armenien 

Overskrift: Vaccinationer  

Rejseforberedelse til Armenien bør indbefatte vaccination. Vaccinationsprogrammer er ret individuelle, 
hvorfor det tilrådes, at man får gennemgået sin rejse med en uddannet vaccinatør på apoteket. Det 
gælder imidlertid for alle, at man bør starte på sit vaccinationsprogram senest en måned før afrejse, fordi 
nogle af vaccinationerne skal gives i flere doser for at have fuld effekt.   

Under end 1 uge: 

Minimumsanbefalede vacciner:  Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.   

 

1-4 uger:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.  

Følgende vacciner kan overvejes:  Hepatitis B: Vaccinen anbefales til rejsende, der er i risiko for 
at have ubeskyttet seksuel kontakt med en smittet person 
eller komme i kontakt med blod, der er blevet kontamineret 
med virusset. Dette kan ske ved hospitalsophold, piercing og 
tatovering.        

 Tyfus: Vaccinen anbefales til rejsende, der skal leve under 
dårlige sanitære forhold og/eller spise fra lokale steder, hvor 
der er ringe hygiejne som f.eks. fra gadekøkkener.    

  

1-6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A og hepatitis B.  

Følgende vacciner kan overvejes: Tyfus: Vaccinen anbefales til rejsende, der skal leve under 
dårlige sanitære forhold og/eller spise fra lokale steder, hvor 
der er ringe hygiejne som f.eks. fra gadekøkkener.    

    

 

Mere end 6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A, hepatitis B og tyfus.  

Følgende vacciner kan overvejes: Tuberkulose: Vaccinen tilrådes næsten kun til rejsende, der 
selv stammer fra Armenien og nu rejser hjem for at besøge 
og opholde sig hos familie og venner.  



 Rabies: Vaccinen tilrådes rejsende, der er i risiko for hyppigt 
at være i tæt kontakt med de lokale hunde. Det skyldes, at 
smitten hovedsageligt overføres via bid, krads eller slik på 
ikke-intakt hud som sår og rifter af en syg hund.   

 

Malariarisiko  

I Armenien er der ingen risiko for smitte med sygdommen malaria, hvorfor det ikke er nødvendigt at tage 
forebyggende malariatabletter.  

Aserbajdsjan 
Overskrift: Vaccinationer  

Når man har bestilt en rejse til Aserbajdsjan, bør man undersøge, hvilke vaccinationer der anbefales. 
Anbefalingerne kan variere fra rejse til rejse, hvor rejselængde og -formål bl.a. er afgørende faktorer. 
Derfor tilrådes det, at man får gennemgået sin rejse med en uddannet vaccinatør på apoteket, ligesom 
det også tilrådes, at man starter på sit vaccinationsprogram senest en måned før afrejse, fordi nogle 
vacciner skal gives i flere omgange for at have fuld beskyttende effekt.   

 

Under end 1 uge: 

Minimumsanbefalede vacciner:  Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.   

 

1-4 uger:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.  

Følgende vacciner kan overvejes:  Hepatitis B: Vaccinationen tilrådes rejsende, der er i risiko for 
at have ubeskyttet seksuel kontakt med en smittet person 
eller komme i kontakt med blod, der er blevet forurenet med 
virusset. Dette kan ske ved hospitalsophold, piercing og 
tatovering.      

 Tyfus: Vaccinationen bør overvejes til rejsende, der skal leve 
under ringe sanitære forhold på rejsen og/eller spise fra 
køkkener med dårlig hygiejne som f.eks. gadekøkkener.  

  

1-6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A og hepatitis B.  

Følgende vacciner kan overvejes: Tyfus: Vaccinationen bør overvejes til rejsende, der skal leve 
under ringe sanitære forhold på rejsen og/eller spise fra 
køkkener med dårlig hygiejne som f.eks. gadekøkkener.     



 

Mere end 6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A, hepatitis B og tyfus.  

Følgende vacciner kan overvejes: Tuberkulose: Det er næsten kun rejsende, der stammer fra 
Aserbajdsjan og som nu rejser hjem for at besøge familie og 
venner, der bliver anbefalet vaccinen.   

 Rabies: Eftersom rabies primært smitter via bid, krads eller 
slik på ikke-intakt som sår og rifter af smittede hunde bør 
vaccinen overvejes til de rejsende, der er i risiko for ofte at 
opholde sig i tæt kontakt med de lokale hunde.   

 

Malariarisiko  

Fra juni til og med oktober er der risiko for malaria i hele landet. Smitterisikoen er lav og er mest udbredt 
imellem de to floder Kura og Arax. Eftersom risikoen er lav, kan man som rejsende normalt godt nøjes 
med at anvende myggestikprofylakse som myggespray og –net på sin rejse. Dog anbefales alle at 
gennemgå sin rejse med en uddannet og certificeret vaccinatør på apoteket for at undersøge, om 
forebyggende malariatabletter er nødvendige.  

Bangladesh 
Overskrift: Vaccinationer  

Det anbefales, at alle rejsende til Bangladesh bliver vaccineret inden afrejse. Eftersom 
vaccinationsprogrammer er meget individuelle, fordi de f.eks. bygger på rejsens længde, hygiejniske 
forhold og destinationer i det pågældende land, burde alle rejsende gennemgå sin rute med en uddannet 
vaccinatør på apoteket. Ligeledes tilrådes alle at starte på sit vaccinationsprogram seneste en måned før 
rejsens start, fordi nogle vacciner skal gives i flere doser for at virke fuldt beskyttende.  

Under end 1 uge: 

Minimumsanbefalede vacciner:  Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.   

 

1-4 uger:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A. Tyfus tilrådes de 
rejsende, der skal opholde sig i Bangladesh i mere end 2 
uger eller skal spise meget lokalt fra gadekøkkener og/eller 
opholde sig under ringe hygiejniske forhold på rejsen.   

Følgende vacciner kan overvejes:  Hepatitis B: Vaccination tilrådes de rejsende, som er i øget 
risiko for smitte ved f.eks. at have ubeskyttet seksuel kontakt 
med en smittet person og/eller komme i kontakt med blod, 



som er blevet forurenet med virusset, hvilket kan ske under 
bl.a. hospitalsophold, tatovering og piercing.       

 Japansk hjernebetændelse: Der er smitterisiko fra maj til og 
med oktober. Vaccinen tilrådes rejsende, der befinder sig i 
Bangladesh i dette tidsrum og er i særlig øget risiko for smitte 
ved bl.a. at opholde sig meget ”ude på landet”, da der her 
lever flere myg end i storbyerne.  

1-6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A, hepatitis B og tyfus. 
Japansk hjernebetændelse anbefales til rejsende, der 
befinder sig i Bangladesh fra maj til og med oktober.  

Følgende vacciner kan overvejes: Rabies: Vaccinen tilrådes de rejsende, der er i øget risiko for 
smitte ved at være i hyppig nærkontakt med de lokale hunde 
på sin rejse. Det skyldes, at smitten primært sker via bid, 
krads eller slik på ikke-intakt hud af en syg hund.      

Mere end 6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A, hepatitis B og tyfus. 
Japansk hjernebetændelse anbefales til de rejsende, der 
opholder sig i Bangladesh fra maj til og med oktober.  

Følgende vacciner kan overvejes: Rabies: Vaccinen tilrådes de rejsende, der er i øget risiko for 
smitte ved at være i hyppig nærkontakt med de lokale hunde 
på sin rejse. Det skyldes, at smitten primært sker via bid, 
krads eller slik på ikke-intakt hud som sår og rifter af en 
smittet hund. 

 Tuberkulose: Vaccinen tilrådes stort set kun de rejsende, 
som stammer fra Bangladesh og nu rejser hjem for at besøge 
og opholde sig hos lokal familie og venner.   

Krav angående gul feber-vaccination  

Myndighederne i Bangladesh kræver, at alle rejsende, der kommer rejsende direkte fra et land med risiko 
for gul feber, skal kunne fremvise gyldig dokumentation for gul feber-vaccinen. Selve vaccinen bør gives 
mindst 10 dage før afrejse, da det omtrentlig varer denne periode, før vaccinen har en beskyttende effekt. 
Herefter beskytter vaccinen imod gul feber i 10 år.  

Malariarisiko  

I det meste af Bangladesh er der lav risiko for smitte med malaria, men i den østlige del af landet i 
Chittagong Hill Tract og i distrikterne Chittagong og Cox Bazaar er der dog høj risiko for malariasmitte. I 
hovedstaden Dhaka anses der ikke for at være risiko for smitte. Eftersom malariarisikoen er varierende i 
landet anbefales det, at man får gennemgået sin rejserute med en certificeret vaccinatør på apoteket for 
at undersøge, om det er nødvendigt at tage en forebyggende malariatabletbehandling.  



Bhutan 
Overskrift: Vaccinationer  

Rejsende til Bhutan bør have styr på sine vaccinationer før afrejse. De anbefalede vacciner afhænger 
bl.a. af rejselængde og –forhold. Man bør starte på sine anbefalede vacciner senest en måned før 
afrejse, da nogle af vaccinerne skal gives mere end en gang for at virke fuldt beskyttende.  

Under end 1 uge: 

Minimumsanbefalede vacciner:  Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.   

1-4 uger:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A. Tyfus anbefales 
til rejsende, der skal opholde sig i Bhutan i mere end 2 uger 
eller til kortere rejser, hvis man skal leve under ringe 
hygiejniske forhold og/eller spise fra de lokale restauranter og 
gadekøkkener. 

Følgende vacciner kan overvejes:  Hepatitis B: Vaccinen tilrådes rejsende med særlig risiko for 
smitte ved bl.a. at være i risiko for at have ubeskyttet seksuel 
kontakt med en smittet person og/eller komme i kontakt med 
blod, som er forurenet med virusset f.eks. under 
hospitalsophold, tatovering og piercing.        

 Japansk hjernebetændelse: Der er smitterisiko fra juni til og 
med oktober. Vaccinen tilrådes rejsende, som opholder sig i 
Bhutan i dette tidsrum, og som skal opholde sig meget ”på 
landet”, da der lever langt flere myg her end i storbyerne.  

  

1-6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A, hepatitis B og tyfus. 
Japansk hjernebetændelse tilrådes rejsende, som skal 
opholde sig i Bhutan fra juni til og med oktober.   

Følgende vacciner kan overvejes: Rabies: Vaccinationen bør overvejes til rejsende, der er i 
øget risiko for smitte ved at være i risiko for hyppigt at skulle 
være i nærkontakt med de lokale hunde, da smitten 
hovedsageligt sker ved bid, krads og slik på ikke-intakt hud 
som sår og rifter af en smittet hund.       

 

Mere end 6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A, hepatitis B og tyfus. 
Japansk hjernebetændelse tilrådes rejsende, der skal 
opholde sig i Bhutan fra juni til og med oktober.  



Følgende vacciner kan overvejes: Rabies: Vaccinationen bør overvejes til rejsende, der er i 
øget risiko for smitte ved at være i risiko for hyppigt at skulle 
være i nærkontakt med de lokale hunde, da smitten 
hovedsageligt sker ved bid, krads og slik på ikke-intakt hud 
som sår og rifter af en smittet hund.       

 Tuberkulose: Vaccinationen tilrådes hovedsageligt kun 
rejsende, der stammer fra Bhutan og nu rejser hjem for at 
besøge og bo hos lokale venner og familie i risikoområder for 
tuberkulose.    

Krav angående gul feber-vaccination  

Det er et krav fra myndighederne i Bhutan, at alle rejsende, som enten kommer rejsende direkte fra et 
land med risiko for gul feber eller har opholdt sig i en lufthavn i et land med risiko for gul feber, skal 
fremvise gyldig dokumentation for gul feber vaccine. Vaccinen skal gives mindst 10 dage før afrejse, før 
man er beskyttet imod sygdommen fra dag et på sin rejse. Efter vaccination er man beskyttet imod gul 
feber de næste 10 år.  

Malariarisiko  

Der er højrisiko for malaria hele året rundt i de landlige områder i Bhutan. Det gælder især i de sydlige 
distrikter Chhajha, Samchi, Saroang, Pemagatshel, Shemgang, Samdrup Jonkhar og Dagana. Eftersom 
der er malariarisiko i landet tilrådes alle rejsende at gennemgå deres rejserute med en uddannet 
vaccinatør for at undersøge, om det er nødvendigt at tage forebyggende malariatabletter til sin rejse. 
Yderligere anbefales det, at man anvender myggeprofylakse i form af myggenet og –spray på sin rejse 
for at mindske risikoen for myggestik og dermed også smitte.  

Filippinerne 
Overskrift: Vaccinationer  

Inden rejsen går til Filippinerne anbefales det, at man får styr på sine vacciner. Selve 
vaccinationsanbefalingerne er individuelle, da de bl.a. afhænger af rejsens længde, hygiejniske forhold og 
specifikke destinationer på Filippinerne. Dog bør alle begynde på sit vaccinationsprogram senest en 
måned før afrejse, fordi nogle af vaccinerne skal gives mere end en gang for at have den fulde 
beskyttende effekt.  

Under end 1 uge: 

Minimumsanbefalede vacciner:  Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.   

1-4 uger:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.  

Følgende vacciner kan overvejes:  Hepatitis B: Vaccinationen bør overvejes til rejsende, der er i 
risiko for at have ubeskyttet seksuel kontakt med en smittet 
person og/eller komme i kontakt med blod, som er blevet 
kontamineret med virusset. Dette kan ske under 
hospitalsophold, piercing og tatovering.        



 Japansk hjernebetændelse: Der er smitterisiko hele året 
rundt på Filippinerne. Vaccinen bør overvejes til de rejsende, 
der skal opholde sig meget ”ude på landet”, da der findes 
flere myg her end i de store byer.  

 Tyfus: Vaccinen tilrådes rejsende, der skal leve under ringe 
sanitære forhold og/eller spise fra de lokale restauranter og 
gadekøkkener, hvor hygiejnekvaliteten kan være dårlig.  

1-6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A, hepatitis B og 
japansk hjernebetændelse.  

Følgende vacciner kan overvejes: Tyfus: Vaccinen tilrådes rejsende, der skal leve under ringe 
sanitære forhold og/eller spise fra de lokale restauranter og 
gadekøkkener, hvor hygiejnekvaliteten kan være dårlige.       

Mere end 6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A, hepatitis B, japansk 
hjernebetændelse og tyfus.  

Følgende vacciner kan overvejes: Rabies: Vaccinen bør overvejes til rejsende, der er i risiko for 
hyppigt at opholde sig i nærkontakt med de lokale hunde, 
eftersom smitten hovedsageligt sker ved krads, bid eller 
slikke på ikke-intakt hud som sår og rifter af en smittet hund.        

 Tuberkulose: Det er primært rejsende, som stammer fra 
Filippinerne og nu rejser hjem for at besøge lokale venner og 
familie, der bliver tilrådet vaccinen.  

Krav angående gul feber-vaccination  

For at få indrejsetilladelse til Filippinerne er det et krav, at alle rejsende, som enten kommer rejsende 
direkte fra et land med risiko for gul feber eller har opholdt sig i en lufthavn i et land med risiko for gul 
feber, skal kunne fremvise gyldigt vaccinationsbevis for gul feber-vaccinen. Det gælder for vaccinen, at 
den skal gives mindst 10 dage før afrejse, før man er sikker på at være beskyttet fra dag et på rejsen, 
hvorefter vaccinen beskytter imod gul feber de næste 10 år.  

Malariarisiko  

Hele året rundt er der smitterisiko for malaria på Filippinerne. Smitterisikoen er høj i nogle områder af 
landet, men generelt er der ingen smitterisiko i byområder og storbyer som Manila. Da smitterisikoen er 
varierende i landet bør man som rejsende gennemgå sin rejse med en uddannet vaccinatør på apoteket 
for at undersøge, om det er nødvendigt at tage forebyggende malariatabletter på sin rejse. Alle anbefales 
at anvende myggenet og –spray på sin rejse for at mindske risikoen for myggestik og dermed smitte.  

Georgien 
Overskrift: Vaccinationer  



 

Vaccinationsanbefalinger er individuelle, da de bl.a. afhænger af rejsens længde, hygiejniske forhold og 
specifikke destinationer i det pågældende land. Ens for alle er, at man bliver anbefalet at starte på sit 
vaccinationsprogram senest en måned før afrejse, da nogle af vaccinerne skal gives mere end en gang 
for at beskytte imod sygdom. Dette gælder også for rejsende til Georgien.  

 

Under end 1 uge: 

Minimumsanbefalede vacciner:  Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.   

 

1-4 uger:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.  

Følgende vacciner kan overvejes:  Hepatitis B: Vaccinen bør overvejes til rejsende, der er i risiko 
for at have ubeskyttet seksuel kontakt med en smittet person 
og/eller komme i kontakt med blod, som er kontamineret med 
virusset, hvilket kan ske under tatovering, piercing og 
hospitalsophold.          

 Tyfus: Vaccinen bør overvejes til de rejsende, som skal 
opholde sig under dårlige sanitære forhold og/eller spise fra 
lokale restauranter og gadekøkkener, hvor den hygiejniske 
kvalitet kan være ringe.  

  

1-6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A og hepatitis B.  

Følgende vacciner kan overvejes: Tyfus: Vaccinen bør overvejes til de rejsende, som skal 
opholde sig under dårlige sanitære forhold og/eller spise fra 
lokale restauranter og gadekøkkener, hvor den hygiejniske 
kvalitet kan være ringe.  

 

Mere end 6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A, hepatitis B og tyfus.  

Følgende vacciner kan overvejes: Rabies: Sygdommen smitter hovedsageligt via slik på ikke-
intakt hud som sår og rifter, krads og bid fra en smittet hund. 
Derfor bør vaccinen anbefales til de rejsende, der er i risiko 
for ofte at være i nærkontakt med de lokale hunde.         



 Tuberkulose: Vaccinen tilrådes oftest kun rejsende, der 
stammer fra Georgien og nu rejser hjem for at besøge og bo 
hos lokale venner og familier.  

 

 

Malariarisiko  

Fra juni til og med oktober er der risiko for smitte med malaria i Georgien. Smitterisikoen er lav, hvorfor 
man ofte kan nøjes med at anvende myggenet og –spray for at mindske risikoen for myggestik og 
dermed malariasmitte. Dog anbefales det, at man gennemgår sin rejse med en uddannet vaccinatør på 
apoteket for at undersøge, om det er nødvendigt for ens rejse at tage forebyggende malariatabletter.  

 

Indien 
Overskrift: Vaccinationer  

 

En af de vigtigste rejseforberedelser til Indien er at få styr på sine vaccinationer. Hvilke vaccinationer, der 
passer til ens rejse, afhænger bl.a. af rejsens varighed, sanitære forhold og rejsedestinationer i landet. 
Det er ens for alle, at man bør starte på sit vaccinationsprogram senest en måned før afrejse, fordi nogle 
af vaccinerne skal gives mere end en gang for at give den fulde beskyttende effekt.   

 

Under end 1 uge: 

Minimumsanbefalede vacciner:  Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.   

 

1-4 uger:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A. Rejsende, der 
skal opholde sig i Indien i mere end 2 uger eller leve under 
ringe hygiejniske forhold og/eller spise fra lokale restauranter 
og gadekøkkener, bør vaccineres i mod tyfus.  

Følgende vacciner kan overvejes:  Hepatitis B: Vaccinationen tilrådes rejsende, der er i større 
risiko for at blive smittet end andre ved f.eks. at have 
ubeskyttet seksuel kontakt med en smittet person og/eller 
komme i kontakt med blodprodukter, som er forurenet med 
virusset. Dette kan ske under tatovering, piercing og 
hospitalsophold.        

 Japansk hjernebetændelse: I den sydlige og vestlige del af 
Indien inklusiv Goa er der smitterisiko for japansk 



hjernebetændelse hele året rundt, hvorimod der kun er 
smitterisiko fra maj til og med oktober i den nordlige og 
mellemøstlige del af landet. Vaccinen bør overvejes til 
rejsende, der rejser i risikoperioden, og som skal opholde sig 
meget ”på landet”, da der lever flere myg her end i de store 
byer.  

  

1-6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A, hepatitis B og tyfus. 
I den nordlige og mellemøstlige del af Indien er der 
smitterisiko for japansk hjernebetændelse fra maj til og med 
oktober, hvor der er smitterisiko hele året rundt i den sydlige 
og vestlige del af Indien inkl. Goa.  

Følgende vacciner kan overvejes: Rabies: Vaccinen bør overvejes til de rejsende, der er i risiko 
for hyppigt at opholde sig i nærkontakt med de lokale hunde, 
eftersom smitten primært sker ved krads, bid eller slik på 
ikke-intakt hud som sår og rifter af en hund, som selv er 
smittet med rabies.   

 

Mere end 6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A, hepatitis B og tyfus. 
I den nordlige og mellemøstlige del af Indien er der 
smitterisiko for japansk hjernebetændelse fra maj til og med 
oktober, hvor der er smitterisiko hele året rundt i den sydlige 
og vestlige del af Indien inkl. Goa.   

Følgende vacciner kan overvejes: Rabies: Vaccinen bør overvejes til de rejsende, der er i risiko 
for hyppigt at opholde sig i nærkontakt med de lokale hunde, 
eftersom smitten primært sker ved krads, bid og slik på ikke-
intakt hud som sår og rifter af en hund, som selv er syg med 
rabies.          

 Tuberkulose: Hovedsageligt anbefales vaccinen til rejsende, 
der stammer fra Indien og nu rejser hjem for at besøge og 
opholde sig hos lokal familie og venner.  

 

Krav angående gul feber-vaccination  

De indiske myndigheder kræver, at alle rejsende, der kommer rejsende direkte fra et land med risiko for 
gul feber, skal kunne fremvise gyldig dokumentation for gul feber-vaccinen. For selve vaccinationen 
gælder det, at man skal vaccineres mindst 10 dage før afrejse for at være beskyttet fra dag et. Efter 
vaccination er man beskyttet imod gul feber i 10 år.  



Malariarisiko  

Året rundt er der risiko for malariasmitte i Indien med særlig høj risiko i delstaterne Assam, Odisha, 
Jharkhand, Chhattisgarh og på Andaman- og Nicobaøerne. I resten af landet anses malariarisikoen for 
lav. Da malariarisikoen ikke er ens i hele landet anbefales det, at alle rejsende får gennemgået sin rute 
for at undersøge, om det er nødvendigt at tage forebyggende malariatabletter til sin rejse. Derudover 
anbefales alle, at anvende myggenet og –spray på sin rejse for at mindske risikoen for myggestik.  

Indonesien 
Overskrift: Vaccinationer  

Det anbefales, at alle rejsende til Indonesien får styr på sine vacciner inden afrejse, ligesom det 
anbefales, at alle rejsende starter på sit vaccinationsprogram senest en måned før afrejse, da nogle af 
vaccinerne skal gives mere end en gang for at opnå fuld beskyttende effekt. Vaccinationsanbefalingerne 
er personlige og kan variere, da de bl.a. bygger på rejsens længde, sanitære forhold og destinationer i 
Indonesien.  

Under end 1 uge: 

Minimumsanbefalede vacciner:  Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.   

1-4 uger:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.  

Følgende vacciner kan overvejes:  Hepatitis B: Vaccinen tilrådes rejsende, der er i risiko for at 
have ubeskyttet seksuel kontakt med en person, der er 
smittet med hepatitis B og/eller komme i kontakt med blod, 
som er forurenet med virusset. Dette kan ske under piercing, 
tatovering og hospitalsophold.  

 Japansk hjernebetændelse: Hele året rundt er der risiko for 
japansk hjernebetændelse. Vaccinen tilrådes de rejsende, 
der skal opholde sig meget ”ude på landet”, fordi der findes 
flere myg her end i storbyerne.  

 Tyfus: Vaccinen bør overvejes til rejsende, der skal leve 
under dårlige hygiejniske forhold og/eller spise fra lokale 
restauranter og gadekøkkener.  

1-6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A, hepatitis B og 
japansk hjernebetændelse.  

Følgende vacciner kan overvejes: Tyfus: Vaccinen bør overvejes til rejsende, der skal leve 
under dårlige hygiejniske forhold og/eller spise fra lokale 
restauranter og gadekøkkener.    

Mere end 6 måneder:  



Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A, hepatitis B, japansk 
hjernebetændelse og tyfus.  

Følgende vacciner kan overvejes: Rabies: Vaccinen bør overvejes til de rejsende, der er i risiko 
for hyppigt at opholde sig i nærkontakt med de lokale hunde, 
eftersom smitten primært sker ved krads, bid og slik på ikke-
intakt hud som sår og rifter af en smittet hund.  Dog er der 
ikke risiko for rabies i turistområderne på Papua, Bali og 
Java.  

 Tuberkulose: Vaccinen tilrådes oftest kun til rejsende, der 
stammer fra Indonesien, og som nu rejser hjem for at besøge 
og bo hos lokal familie og venner.  

Krav angående gul feber-vaccination  

De indonesiske myndigheder kræver, at alle rejsende, der kommer rejsende direkte fra et land med risiko 
for gul feber, skal have gældende dokumentation for gul feber-vaccination med sig. Hvad gælder 
vaccinen så bør den gives mindst 10 dage før afrejse, før man er beskyttet imod sygdom fra dag et på sin 
rejse. Efter endt vaccination er man beskyttet imod sygdom de næste 10 år.  

Malariarisiko  

I Indonesien er der året rundt malariarisiko i de fem østlige provinser Papua, West Papua, North Maluko, 
Maluko og East Nusa Tenggara. Der er generelt ingen risiko i Jakarta området, storbyerne og de store 
turistområder som Bali og Java. Det ses, at malariasmitten er varierende i Indonesien, hvorfor det 
tilrådes, at man som rejsende får gennemgået sin rute med en certificeret vaccinatør på apoteket for at 
undersøge, om det er nødvendigt med forebyggende malariatabletter til sin rejse eller ej. Derudover 
tilrådes det, at man anvender myggespray og –net på sin rejse for at mindske risikoen for myggestik.   

Iran 
Overskrift: Vaccinationer  

Det anbefales, at alle rejsende til Iran bliver vaccineret inden afrejse. De anbefalede vaccinationer kan 
variere, da anbefalingerne bl.a. afhænger af rejsens varighed, afrejsetidspunkt på året og hygiejniske 
forhold under rejsen. For alle gælder det, at man bør starte med sine vacciner mindst en måned før 
afrejse, fordi nogle af vaccinerne kræver at blive givet mere end en gang for at opnå sin fulde 
beskyttende effekt.  

Under end 1 uge: 

Minimumsanbefalede vacciner:  Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.   

1-4 uger:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.  

Følgende vacciner kan overvejes:  Hepatitis B: Vaccinationen tilrådes de rejsende, der er i øget 
risiko for smitte ved f.eks. at have ubeskyttet seksuel kontakt 
med en smittet person eller komme i kontakt med blod, som 



er blevet forurenet med virusset. Kontakten kan ske under 
hospitalsophold, piercing og tatovering.  

 Tyfus: Vaccinationen bør overvejes til rejsende, der skal 
spise fra lokale restauranter og gadekøkkener, hvor man er i 
tvivl om den hygiejniske stand. Samtidig bør vaccinen også 
overvejes, hvis man skal opholde sig under ringe sanitære 
forhold.   

1-6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A og hepatitis B.  

Følgende vacciner kan overvejes: Tyfus: Vaccinationen bør overvejes til rejsende, der skal 
spise fra lokale restauranter og gadekøkkener, hvor man er i 
tvivl om den hygiejniske stand. Samtidig bør vaccinen også 
overvejes, hvis man skal opholde sig under ringe sanitære 
forhold.     

Mere end 6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A, hepatitis B og tyfus.  

Følgende vacciner kan overvejes: Rabies: Vaccinen bør overvejes til rejsende, som er i risiko 
for ofte at være i nærkontakt med de lokale hunde, da de 
hyppigt er smittet med sygdommen. Smitten sker bid, krads 
eller slik på ikke-intakt hud som sår og rifter af en smittet 
hund.  

 Tuberkulose: Det er næsten kun rejsende, der stammer fra 
Iran, som bliver anbefalet vaccinen, når de rejser hjem til 
deres hjemland for at besøge og opholde sig hos lokal familie 
og venner.   

Krav angående gul feber-vaccination  

Når man rejser ind i Irak er det et krav, at man skal kunne fremvise gyldig dokumentation for gul feber-
vaccinen, hvis man kommer rejsende direkte fra et land med risiko for gul feber eller har ophold sig i en 
lufthavn i et land med risiko for gul feber. Vaccinen skal gives mindst 10 dage før afrejse, før man er 
beskyttet fra dag et på sin rejse. Herefter giver vaccinen en beskyttelse på 10 år.   

Malariarisiko  

Fra marts til og med november er der højrisiko for malariasmitte i landområderne i provinserne 
Hormozgan, Kermans tropiske del og i den sydligste del af Sistan-Baluchestan. Hvis man opholder sig i 
Iran i et malariaområder inden for smitteperioden anbefales det, at man tager forebyggende 
malariatabletter. Derudover tilrådes det, at man gennemgår sin rejse med en certificeret vaccinatør på 
apoteket for at undersøge om tabletterne er nødvendige til ens rejse. Yderligere bør alle rejsende 
anvende myggenet og –spray på sin rejse for at mindske risikoen for myggestik og dermed smitte.  

Kina 



Overskrift: Vaccinationer  

Inden afgang til Kina bør man få styr på sine vacciner. Nogle af vaccinerne skal gives over flere 
omgange, hvorfor det tilrådes, at rejsende starter på sit vaccinationsprogram senest en måned før 
afrejse. Hvilke vacciner, der bliver anbefalet, er individuelt for hver enkel rejse, da anbefalingerne bl.a. 
bygger på rejsens hygiejniske forhold, varighed og destinationer i Kina.  

Under end 1 uge: 

Minimumsanbefalede vacciner:  Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.   

1-4 uger:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.  

Følgende vacciner kan overvejes:  Hepatitis B: Vaccinen tilrådes rejsende, der er i risiko for at 
have ubeskyttet seksuel kontakt med en person, der er 
smittet med hepatitis B og/eller komme i kontakt med blod, 
som er forurenet med virusset. Kontakten kan ske under 
hospitalsophold, tatovering og piercing.  

 Tyfus: Vaccinen bør overvejes, hvis man skal leve under 
ringe hygiejniske forhold på sin rejse og/eller spise fra lokale 
restauranter og gadekøkkener, hvor den hygiejniske kvalitet 
kan være dårlig.    

 Japansk hjernebetændelse: Fra juni til og med oktober er der 
risiko for smitte med japansk hjernebetændelse i store dele af 
Kina med undtagelse af bl.a. Hong Kong, Macao og store 
områder er den nordvestlige del af landet. Vaccinen 
anbefales, hvis man skal opholde sig i et risikoområde og 
særlig meget ”ude på landet”, da der findes flere myg her end 
i storbyerne.    

1-6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A og hepatitis B. Der 
er smitterisiko for japansk hjernebetændelse fra juni til og 
med oktober i store dele af Kina med undtagelse af Hong 
Kong, Macao og den nordvestlige del af landet.  

Følgende vacciner kan overvejes: Tyfus: Vaccinen bør overvejes, hvis man skal leve under 
ringe hygiejniske forhold på sin rejse og/eller spise fra lokale 
restauranter og gadekøkkener, hvor den hygiejniske kvalitet 
kan være dårlig.    

Mere end 6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A, hepatitis B og tyfus. 
Der er smitterisiko for japansk hjernebetændelse fra juni til og 
med oktober i store dele af Kina med undtagelse af Hong 
Kong, Macao og den nordvestlige del af landet.  



Følgende vacciner kan overvejes: Rabies: Vaccinen bør overvejes til rejsende, der er i risiko for 
hyppigt at komme i nærkontakt med  de lokale hunde, fordi 
smitten primært sker via bid, krads og slik på ikke-intakt hud 
som sår og rifter af en smittet hund. I Hong Kong og Macao 
er der dog ingen risiko for smitte.  

 Tuberkulose: Det er primært rejsende, som stammer fra Kina 
og nu rejser hjem for at besøge og opholde sig hos lokal 
familie og venner, der bliver anbefalet vaccinen. Dog er der 
ingen smitterisiko i Macao.  

 

Krav angående gul feber-vaccination  

De kinesiske myndigheder kræver, at alle rejsende, der enten kommer rejsende direkte fra et land med 
risiko for gul feber eller har opholdt sig i en lufthavn i et land med risiko for gul feber, skal kunne fremvise 
gyldig dokumentation for gul feber-vaccinen. Man skal vaccineres mindst 10 dage før afrejse for at være 
sikker på, at man er beskyttet fra dag et på sin rejse, hvorefter vaccinen giver en beskyttelse på 10 år.  

Malariarisiko  

I Hainan og Yunnan er der højrisiko for malariasmitte, hvor der er lavrisiko for smitte i provinserne Anhui, 
Guizhou, Hubei, Jiangsu og Hunan. I byområder er der normalt ingen risiko for smitte med sygdommen. 
Da smitterisikoen er forskellige i landet tilrådes rejsende at få gennemgået deres rute med en certificeret 
vaccinatør på apoteket inden afrejse for at undersøge, om det er nødvendigt med malariatabletter til ens 
rejse eller ej. Derudover bør alle rejsende anvende myggenet og –spray på deres rejse for at mindske 
risikoen for myggestik.   

Kirgisien 
Overskrift: Vaccinationer  

Før afrejse til Kirgisien anbefales det, at man får styr på sine vacciner. Nogle af vaccinerne skal gives 
mere end en gang, hvorfor man bør starte på sit vaccinationsprogram senest en måned før afrejse. 
Vaccinationsanbefalinger er forskellig fra rejse til rejse, da de blev afhænger af rejsens varighed, 
hygiejniske forhold og rejsetidspunkt på året.  

Under end 1 uge: 

Minimumsanbefalede vacciner:  Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.   

1-4 uger:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.  

Følgende vacciner kan overvejes:  Hepatitis B: Vaccination tilrådes rejsende med risiko for at 
have ubeskyttet seksuel kontakt med en person, der er 
smittet med hepatitis B eller for at komme i kontakt med blod, 
der er forurenet med virusset. Kontakten kan ske under 
hospitalsophold, piercing og tatovering.   



 Tyfus: Vaccination tilrådes, hvis man skal leve under ringe 
hygiejniske forhold og/eller spise lokalt som fra 
gadekøkkenerne.  

  

1-6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A og hepatitis B.  

Følgende vacciner kan overvejes: Tyfus: Vaccination tilrådes, hvis man skal leve under ringe 
hygiejniske forhold og/eller spise lokalt som fra 
gadekøkkenerne.  

Mere end 6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A, hepatitis B og tyfus.  

Følgende vacciner kan overvejes: Rabies: Vaccination tilrådes rejsende, der er i risiko for at 
være i hyppig kontakt med de lokale hunde, da smitten oftest 
sker ved bid, krads og slik på ikke-intakt hud som sår og rifter 
af en smitet hund.  

 Tuberkulose: Det er næste altid kun rejsende, der stammer 
fra Kirgisien, som tilrådes vaccinen, hvis de rejser hjem til 
deres hjemland for at besøge og bo hos lokal familie og 
venner.  

Krav angående gul feber-vaccination  

Myndighederne i Kirgisien kræver fra de rejsende, som kommer rejsende direkte fra et land med risiko for 
gul feber eller har opholdt sig i en lufthavn i et land med risiko for gul feber i mere end 12 timer, at man 
kan fremvise dokumentation for gul feber-vaccination. Vaccinen skal gives mindst 10 dage før afrejse, før 
man er beskyttet fra dag et på sin rejse. Herefter giver vaccinen en beskyttelse på 10 år.    

Malariarisiko  

Fra juni til og med oktober er der risiko for smitte med malaria i den sydlige og vestlige del af landet. 
Særligt langs grænserne til Tadsjikistan og Usbekistan. Da smitterisikoen er lav, kan man ofte nøjes med 
at anvende myggenet og –spray for at beskytte sig imod myggestik og dermed malariasmitte. Det 
anbefales dog, at man gennemgår sin rute med en uddannet vaccinatør på apoteket for at undersøge, 
om forebyggende malariatabletter er nødvendigt til ens rejse.  

Laos 
Overskrift: Vaccinationer  

Når rejsen er bestilt til Laos bør man også få styr på, om man er vaccineret korrekt inden afrejse. Man 
anbefales til at starte på sine vaccinationer senest en måned før afrejse, da nogle af vaccinerne skal 
gives mere end en gang for at have fuld beskyttende effekt. De anbefalede vacciner afhænger af en 
rejses længde, hygiejniske standarder og rejsedestinationer i Laos.  



Under end 1 uge: 

Minimumsanbefalede vacciner:  Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.   

1-4 uger:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.  

Følgende vacciner kan overvejes:  Hepatitis B: Det anbefales at blive vaccineret, hvis man er i 
risiko for at have ubeskyttet seksuel kontakt med en person, 
der er smittet med hepatitis B eller er i risiko for at komme i 
kontakt med blod, som er blevet forurenet med virusset. 
Kontakten kan ske under hospitalsophold, tatovering og 
piercing.    

 Tyfus: Vaccinen tilrådes rejsende, der skal leve under dårlige 
sanitære forhold og/eller spise meget lokalt som f.eks. fra 
gadekøkkener.   

 Japansk hjernebetændelse: Fra juni til og med september er 
der risiko for smitte med japansk hjernebetændelse. 
Vaccinen bør overvejes til rejsende, der skal opholde sig 
meget ”ude på landet”, fordi der findes flere myg der end i 
storbyerne.  

1-6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A og hepatitis B. Fra 
juni til og med september bør man også blive vaccineret imod 
japansk hjernebetændelse, da der er smitteperiode i dette 
tidsrum.  

Følgende vacciner kan overvejes: Tyfus: Vaccinen tilrådes rejsende, der skal leve under dårlige 
sanitære forhold og/eller spise meget lokalt som f.eks. fra 
gadekøkkener.   

Mere end 6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A, hepatitis B og tyfus. 
Fra juni til og med september bør man også blive vaccineret 
imod japansk hjernebetændelse, da der er smitteperiode i 
dette tidsrum.  

Følgende vacciner kan overvejes: Rabies: Vaccinationen bør overvejes til rejsende, som kan 
komme til at opholde sig hyppigt i nærkontakt med de lokale 
hunde, fordi smitten primært sker via krads, bid og slik på 
ikke-intakt hud af en smittet hund.  

 Tuberkulose: Det er oftest kun rejsende, som stammer fra 
Laos og nu rejser hjem for at besøge og opholde sig hos sin 
familie og venner, der tilrådes at blive vaccineret.  



 

Krav angående gul feber-vaccination  

Ved indrejse til Laos er det et krav, at alle rejsende, som kommer rejsende direkte fra et land med risiko 
for gul feber, skal kunne fremvise gyldig dokumentation for gul feber-vaccinen. Det gælder for vaccinen, 
at den skal gives mindst 10 dage før afrejse, da det ca. varer disse antal dage, før vaccinen opnår fuld 
effekt.  

Malariarisiko  

Hele året rundt er der højrisiko for smitte med malaria i hele Laos med undtagelse af Vientiane. Som 
regel anbefales de rejsende at tage forebyggende malariatabeletter for at undgå smitte, men i nogle 
tilfælde kan man nøjes med at anvende myggenet og –spray for at mindske risikoen for myggestik og 
dermed sygdom. Det anbefales, at alle rejsende gennemgår sin rute med en uddannet vaccinatør på 
apoteket for at undersøge om tabletterne er nødvendige eller ej.  

Mongoliet 
Overskrift: Vaccinationer  

Det anbefales, at rejsende til Mongoliet bliver vaccineret. Det anbefales også, at man starter på 
vaccinerne mindst en måned før afrejse, fordi nogle af dem skal gives mere end en gang for at virke fuldt 
beskyttende. De anbefalede vacciner kan være forskellig fra rejse til rejse, da de bl.a. afhænger af den 
pågældende rejses længde og hygiejniske standarder.   

Under end 1 uge: 

Minimumsanbefalede vacciner:  Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.   

1-4 uger:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.  

Følgende vacciner kan overvejes:  Hepatitis B: Vaccinen bør overvejes til rejsende med særlig 
smitterisiko ved f.eks. at have ubeskyttet seksuel kontakt 
med en smittet person og/eller kontakt  med blod, som er 
blevet forurenet med virusset. Kontakten kan ske under 
hospitalsophold, tatovering og piercing.  

 Tyfus: Vaccinen bør overvejes til rejsende med særlig risiko 
for smitte ved at skulle opholde sig under ringe hygiejniske 
forhold og/eller spise fra meget lokale restauranter med dårlig 
hygiejnisk standard.  

1-6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A og hepatitis B.  

Følgende vacciner kan overvejes: Tyfus: Vaccinen bør overvejes til rejsende med særlig risiko 
for smitte ved at skulle opholde sig under ringe hygiejniske 



forhold og/eller spise fra meget lokale restauranter med dårlig 
hygiejnisk standard.   

Mere end 6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A, hepatitis B og tyfus.  

Følgende vacciner kan overvejes: Rabies: Vaccinen bør overvejes til rejsende med særlig øget 
risiko for smitte f.eks., fordi man ofte er i risiko for at skulle 
opholde sig i tæt kontakt med de lokale hunde. Det skyldes, 
at smitten hovedsageligt sker ved slik på ikke-intakt hud, 
krads og bid af en smittet hund.  

 Tuberkulose: Oftest er det rejsende, som stammer fra 
Mongoliet og nu rejser hjem for at opholde sig og bo hos 
lokal familie og venner, der bliver tilrådet vaccinen.   

 

Malariarisiko  

Der er ikke risiko for smitte med malaria i Mongoliet, hvorfor det ikke er nødvendigt at tage forebyggende 
malariatabletter, når man rejser hertil.  

Myanmar 
Man bør være opmærksom på, at det anbefales, at man bliver vaccineret, når man rejser til Myanmar. 
Det varierer fra rejse til rejse, hvilke vaccinationer der vil blive anbefalet, da vaccinationsanbefalinger 
f.eks. afhænger af rejselængde og destinationer i Myanmar. Det gælder dog for alle, at man rådes til at 
starte på sine vaccinationer senest en måned før afrejse, da nogle vacciner skal gives mere end en gang 
for at opnå optimal beskyttende effekt.  

Under end 1 uge: 

Minimumsanbefalede vacciner:  Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.   

 

1-4 uger:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.  

Følgende vacciner kan overvejes:  Hepatitis B: Vaccination anbefales rejsende med øget risiko 
for smitte ved f.eks. at have ubeskyttet seksuel kontakt med 
en person, der er smittet med hepatitis B eller ved at komme i 
kontakt med blod, som er forurenet med virusset. Kontakten 
kan bl.a. ske under tatovering, piercing og hospitalsophold.   

 Tyfus: Vaccination anbefales rejsende, der skal spise fra 
lokale steder, hvor den hygiejniske kvalitet er tvivlsom 
og/eller, hvis man skal leve under dårlige sanitære forhold.   



 Japansk hjernebetændelse: Fra maj til og med oktober er der 
risiko for smitte med japansk hjernebetændelse. Vaccinen 
bør overvejes, hvis man skal opholde sig meget ”på landet”, 
fordi der lever flere myg der end i storbyerne.  

1-6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A og hepatitis B. Fra 
maj til og med oktober er der smitterisiko for japansk 
hjernebetændelse, hvorfor vaccinen tilrådes i dette tidsrum.   

Følgende vacciner kan overvejes: Tyfus: Vaccination anbefales rejsende, der skal spise fra 
lokale steder, hvor den hygiejniske kvalitet er tvivlsom 
og/eller, hvis man skal leve under dårlige sanitære forhold.     

Mere end 6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A, hepatitis B og tyfus. 
Fra maj til og med oktober er der smitterisiko for japansk 
hjernebetændelse, hvorfor vaccinen tilrådes i dette tidsrum.  

Følgende vacciner kan overvejes: Rabies: Det bør overvejes at vaccinere rejsende, der er i 
risiko for hyppigt at komme i tæt kontakt med de lokale 
hunde, da smitten primært sker ved bid, krads og slik på ikke-
intakt hud som sår og rifter af en hund, der selv er smittet 
med rabies.  

 Tuberkulose: Det er næsten kun de rejsende, der stammer 
fra Myanmar, som bliver tilrådet vaccinen, når de rejser hjem 
til Myanmar for at bo og opholde sig hos lokal familie og 
venner.  

Krav angående gul feber-vaccination  

Myndighederne i Myanmar kræver, at rejsende, der har opholdt sig i en lufthavn i et land med risiko for 
gul feber i mere end 12 timer eller kommer rejsende direkte fra et land med risiko for gul feber, skal 
fremvise dokumentation for gul feber-vaccination. Vaccinen varer ca. 10 dage om at opnå fuld 
beskyttende effekt, hvorfor vaccinen helst skal gives mindst disse antal dage før afrejse. Efter endt 
vaccination er man beskyttet i 10 år.  

Malariarisiko  

Hele året rundt er der højrisiko for at blive smittet med malaria især langs kystområder og i bjerg- og 
skovområder. I de store byer er der normalt ingen risiko for smitte. Hvis man skal opholde sig i et 
højrisikoområde, bør man tage forebyggende malariatabletter for at undgå smitte. Det tilrådes, at man 
gennemgår sin rejse med en uddannet vaccinatør på apoteket for at undersøge om tabletterne er 
nødvendige til ens rejse eller ej. Derudover tilrådes alle rejsende at anvende myggenet og –spray for at 
mindske risikoen for myggestik.  

Nepal 



Det er vigtigt at være opmærksom på sine vaccinationer, når man skal rejse til Nepal, ligesom det også er 
vigtigt at være klar over, at man bør starte på sit vaccinationsprogram senest en måned før afrejse, da 
nogle vacciner skal gives mere end en gang for at have fuld beskyttende effekt. Selve 
vaccinationsanbefalingerne kan variere fra rejse til rejse til trods for, at rejsen går til samme land. Det 
skyldes, at vaccinationsanbefalinger f.eks. afhænger af rejsens længde, destinationer i Nepal og 
hygiejniske rejseforhold.  

Under end 1 uge: 

Minimumsanbefalede vacciner:  Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A. Det er et krav for 
alle rejsende, at man skal være vaccineret imod polio for at få 
indrejsetilladelse.  

1-4 uger:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A. Det er et krav for 
alle rejsende, at man skal være vaccineret imod polio  for at 
få indrejsetilladelse. Rejsende, der skal opholde sig i Nepal i 
mere end 2 uger, bør vaccineres imod tyfus, hvilket også 
gælder ved kortere rejser, hvis man skal leve under ringe 
hygiejniske forhold og/eller spise meget lokalt.   

Følgende vacciner kan overvejes:  Hepatitis B: Vaccinen tilrådes rejsende, der er i risiko for at 
have ubeskyttet seksuel kontakt med en person, der er 
smittet med hepatitis B og/eller komme i kontakt med blod, 
der er blevet forurenet med virusset, hvilket kan ske under 
hospitalsophold, tatovering og piercing.   

 Japansk hjernebetændelse: Fra juni til og med oktober er der 
smitterisiko for japansk hjernebetændelse. Vaccinen tilrådes 
de rejsende, der skal opholde sig meget på landet og i 
skovområder, da der findes flere myg her end i storbyerne.    

1-6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A, hepatitis B og tyfus. 
Fra juni til og med oktober er der smitterisiko for japansk 
hjernebetændelse, hvorfor det anbefales at blive vaccineret 
imod japansk hjernebetændelse i denne periode. Derudover 
er det et krav, at alle rejsende er vaccineret imod polio for at 
få indrejsetilladelse.    

Følgende vacciner kan overvejes: Rabies: Vaccinen bør overvejes til rejsende, der er i risiko for 
ofte at være i nærkontakt med de lokale hunde, da smitten 
hovedsageligt sker ved, at man bliver bidt, kradset eller 
slikket på ikke-intakt hud som sår og rifter af en hund, der 
selv er blevet smittet med rabies.       

 

Mere end 6 måneder:  



Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A, hepatitis B og tyfus. 
Fra juni til og med oktober er der smitterisiko for japansk 
hjernebetændelse, hvorfor det anbefales at blive vaccineret 
imod japansk hjernebetændelse i denne periode. Derudover 
er det et krav, at alle rejsende er vaccineret imod polio for at 
få indrejsetilladelse.    

Følgende vacciner kan overvejes: Rabies: Vaccinen bør overvejes til rejsende, der er i risiko for 
ofte at være i nærkontakt med de lokale hunde, da smitten 
hovedsageligt sker ved, at man bliver bidt, kradset eller 
slikket på ikke-intakt hud som sår og rifter af en hund, der 
selv er smittet med rabies.  

 Tuberkulose: Det er sjældent, at turistrejsende bliver 
anbefalet vaccinen. Vaccinen tilrådes nemlig oftest rejsende, 
der stammer fra Nepal, og som er rejst  hjem for at besøge 
og bo hos lokal familie og venner.  

Krav angående gul feber-vaccination  

Det er et krav ved indrejse i Nepal, at man kan fremvise gyldig dokumentation for gul feber-vaccine, hvis 
man kommer rejsende direkte fra et land med risiko for gul feber eller har opholdt sig i en lufthavn i et 
land med risiko for gul feber i mere end 12 timer. Det gælder for vaccinen, at den skal gives mindst 10 
dage før afrejse for at virke beskyttende fra dag et. Herefter er man beskyttet i 10 år imod gul feber.  

Malariarisiko  

Der er lav risiko for malariasmitte i landområdet i de 20 Teraiområder, der grænser op til Indien. Eftersom 
risikoen er lav kan man ofte nøjes med at anvende myggenet og –spray for at mindske risikoen for 
myggestik og dermed smitte. Dog anbefales det, at man gennemgår sin rute med en uddannet vaccinatør 
på apoteket for at undersøge, om man skal tage forebyggende malariatabletter til ens rejse.  

Nordkorea 
Når man forbereder sig til sin rejse til Nordkorea bør man også få styr på sine vacciner, hvilket man helst 
skal gøre mindst en måned før afrejse, da nogle vacciner skal gives mere end en gang for at have fuld 
beskyttende effekt. Det kan være forskelligt, hvilke vaccinationer man anbefales til trods for, at man rejser 
til samme land. Dette skyldes, at vaccinationsanbefalinger afhænger af f.eks. rejsens længde, 
rejsetidspunkt på året og sanitære forhold under rejsen.  

Under end 1 uge: 

Minimumsanbefalede vacciner:  Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.  

1-4 uger:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.  

Følgende vacciner kan overvejes:  Hepatitis B: Man bør overveje at blive vaccineret, hvis man er 
i risiko for at have ubeskyttet seksuel kontakt med en person, 
der er smittet med hepatitis B og/eller, hvis man er i risiko for 



at komme i kontakt med blod, som er blevet forurenet med 
virusset. Kontakten kan f.eks. ske ved et hospitalsophold, 
tatovering og piercing.    

 Japansk hjernebetændelse: Der er smitterisiko fra maj til og 
med oktober, hvorfor det anbefales, at man bliver vaccineret 
imod japansk hjernebetændelse, hvis man opholder sig i 
Nordkorea i dette tidsrum og skal opholde sig meget ”ude på 
landet”, fordi der lever mange myg her i forhold til inde i 
storbyerne.   

 Tyfus: Vaccinen tilrådes rejsende, der skal opholde sig under 
ringe hygiejniske forhold og/eller spise fra lokale restauranter 
og gadekøkkener.  

1-6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A og hepatitis B. Fra 
maj til og med oktober er der risiko for smitte med japansk 
hjernebetændelse, hvorfor det anbefales at blive vaccineret 
inden for dette tidsrum.   

Følgende vacciner kan overvejes: Tyfus: Vaccinen tilrådes rejsende, der skal opholde sig under 
ringe hygiejniske forhold og/eller spise fra lokale restauranter 
og gadekøkkener.       

Mere end 6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A, hepatitis B og tyfus. 
Fra maj til og med oktober er der risiko for smitte med 
japansk hjernebetændelse, hvorfor det anbefales, at man 
blive vaccineret inden for dette tidsrum.  

Følgende vacciner kan overvejes: Rabies: Det bør overvejes at blive vaccineret imod rabies, 
hvis man er i risiko for hyppigt at opholde sig i tæt kontakt 
med de lokale hunde. Det skyldes, at smitten hovedsageligt 
sker ved bid, krads eller slik på ikke-intakt hud som sår og 
rifter af en smittet hund.   

 Tuberkulose: Oftest er det rejsende, som selv stammer fra 
Nordkorea og nu rejser hjem for at besøge og bo hos lokal 
familie og venner, der bliver tilrådet vaccinen.  

Malariarisiko  

I den sydlige del af Nordkorea er der risiko for smitte med malaria. Risikoen er lav, hvorfor det oftest ikke 
er nødvendigt at tage forebyggende malariatabletter. Hvis man er i tvivl, om tabletterne er nødvendige 
eller ej anbefales det, at man gennemgår sin rute med en uddannet vaccinatør på apoteket. Derimod 
anbefales alle at anvende myggenet og –spray for at mindske risikoen for myggestik og dermed også 
smitte.  



Oman 
Før rejsen går til Oman tilrådes det, at man få styr på sine vaccinationer. De anbefalede vacciner 
afhænger bl.a. af rejsens længde og hygiejniske forhold under rejsen. Dog gælder det for alle, at man bør 
starte på sit vaccinationsprogram senest en måned før afrejse, fordi nogle af vaccinerne skal gives mere 
end en gang for at have fuld beskyttende effekt.  

Under end 1 uge: 

Minimumsanbefalede vacciner:  Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.  

1-4 uger:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.  

Følgende vacciner kan overvejes:  Hepatitis B: Vaccinationen bør overvejes til de rejsende, der 
er i risiko for at have ubeskyttet seksuel kontakt med en 
smittet person og/eller komme i kontakt med blod, der er 
blevet kontamineret med virusset, hvilket kan ske under 
tatovering, piercing og hospitalsophold.    

 Tyfus: Vaccinationen bør overvejes, hvis man som rejsende 
skal leve under dårlige hygiejniske forhold og/eller spise fra 
meget lokale køkkener som f.eks. gadekøkkenerne.  

1-6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A og hepatitis B.  

Følgende vacciner kan overvejes: Tyfus: Vaccinationen bør overvejes, hvis man som rejsende 
skal leve under dårlige hygiejniske forhold og/eller spise fra 
meget lokale køkkener som f.eks. gadekøkkenerne.  

Mere end 6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A, hepatitis B og tyfus.  

Følgende vacciner kan overvejes: Rabies: Vaccination bør overvejes til rejsende, der er i risiko 
for ofte at komme i tæt kontakt med  de lokale hunde, 
eftersom smitten primært sker via slik på ikke-intakt hud, bid 
og krads af en smittet hund.   

Krav angående gul feber-vaccination  

Myndighederne i Oman kræver, at rejsende, der kommer rejsende direkte fra et land med gul feber eller 
har opholdt sig i en lufthavn i et land med risiko for gul feber, skal kunne fremvise gyldig dokumentation 
for gul feber-vaccinen. Vaccinationen beskytter i 10 år og skal gives mindst 10 dage før afrejse, da det ca. 
varer dette tidsrum, før vaccinen har fuld beskyttende effekt.  

Malariarisiko  



I den vestlige del af Oman er der lav risiko for smitte med malaria. Derfor er det oftest ikke nødvendigt at 
tage forebyggende malariatabletter. Dog tilrådes alle rejsende at anvende myggespray og –net på sin 
rejse for at mindske risikoen for myggestik.  

Pakistan 
Inden afrejse til Pakistan bør man få styr på sine vacciner. De anbefalede vaccinationer bygger primært 
på rejsens længde og hygiejniske forhold, som rejsen foregår under. Det gælder dog for alle, at man bør 
starte på sit vaccinationsprogram senest en måned før afrejse, fordi nogle af vaccinerne skal gives mere 
end en gang for at have fuld beskyttende effekt.  

Under end 1 uge: 

Minimumsanbefalede vacciner:  Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.   

1-4 uger:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A. Hvis man skal 
opholde sig i Pakistan i mere end to uger anbefales det, at 
man bliver vaccineret imod tyfus. Vaccinationen anbefales 
også ved kortere rejser, hvis man skal opholde sig under 
ringe hygiejniske forhold og/eller spise fra lokale køkkener.  

Følgende vacciner kan overvejes:  Hepatitis B: Det bør overvejes at blive vaccineret, hvis man 
er i risiko for at have ubeskyttet seksuel kontakt med en 
smittet person og/eller komme i kontakt med blod, der er 
blevet kontamineret med virusset, hvilket f.eks. kan ske 
under hospitalsophold, piercing og tatovering.  

 Japansk hjernebetændelse: Fra maj til og med oktober er der 
smitterisiko for japansk hjernebetændelse. Det anbefales at 
blive vaccineret, hvis man opholder sig i Pakistan inden for 
denne tidsperiode og skal opholde sig meget ”på landet”, da 
der findes langt flere myg her end i de storbyerne.    

1-6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A, hepatitis B og tyfus. 
Fra maj til og med oktober er der risiko for smitte med 
japansk hjernebetændelse, hvorfor vaccinationen anbefales, 
hvis man rejser inden for denne tidsperiode.  

Følgende vacciner kan overvejes: Rabies: Vaccinationen bør overvejes, hvis man er i risiko for 
hyppigt at være i nærkontakt med de lokale hunde. Det 
skyldes, at smitten hovedsageligt sker ved bid, krads eller slik 
på ikke-intakt hud af en smittet hund.  

Mere end 6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A, hepatitis B og tyfus. 
Fra maj til og med oktober er der risiko for smitte med 



japansk hjernebetændelse, hvorfor vaccinationen anbefales, 
hvis man rejser inden for denne tidsperiode. 

Følgende vacciner kan overvejes: Rabies: Vaccinationen bør overvejes, hvis man er i risiko for 
hyppigt at være i nærkontakt med de lokale hunde. Det 
skyldes, at smitten hovedsageligt sker ved bid, krads eller slik 
på ikke-intakt hud af en smittet hund. 

 Tuberkulose: Det er primært rejsende, der stammer fra 
Pakistan og som nu rejser hjem for at besøge og opholde sig 
hos lokal familie og venner, der bliver tilrådet vaccinen.  

 

Krav angående gul feber-vaccination  

Det er et krav fra myndighedernes side af, at alle rejsende, der kommer rejsende direkte fra et land med 
risiko for gul feber eller har opholdt sig mere end 12 timer i en lufthavn i et land med risiko for gul feber, 
skal kunne fremvise gældende dokumentation for gul feber-vaccinen. Vaccinen bør gives mindst 10 dage 
før afrejse, før man er beskyttet fra dag et på sin rejse. Herefter er man beskyttet imod gul feber i 10 år.  

Malariarisiko  

Hele året rundt er der høj risiko for malariasmitte i hele landet også i byerne. Derfor anbefales det, at man 
tager forebyggende malariatabletter for at beskytte sig imod smitte. Derudover anbefales det, at man 
anvender myggespray og –net på sin rejse for at mindske risikoen for myggestik.  

Rusland 
Det anbefales, at man som rejsende til Rusland bliver vaccineret før afrejse. De vaccinationer, som bliver 
anbefalet, afhænger bl.a. af rejsens længde, hygiejniske forhold og destinationer i Rusland. Det gælder 
for alle rejsende, at man bør starte på sit vaccinationsprogram senest en måned før afrejse, fordi nogle af 
vaccinerne skal gives mere end en gang for at give den fulde beskyttende effekt.  

Under end 1 uge: 

Minimumsanbefalede vacciner:  Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.   

1-4 uger:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.  

Følgende vacciner kan overvejes:  Hepatitis B: Vaccinationen bør tilrådes rejsende, der er i 
risiko for at have ubeskyttet seksuel kontakt med en smittet 
person og/eller komme i kontakt med blod, som er blevet 
forurenet med virusset, hvilket f.eks. kan ske under 
hospitalsophold, piercing og tatovering.   

 Japansk hjernebetændelse: Fra juli til og med september er 
der smitterisiko i Rusland. Vaccinationen tilrådes rejsende, 
der opholder sig i Rusland i dette tidsrum, og som opholder 



sig meget ”ude på landet”, da der lever langt flere myg her 
end i storbyerne.  

1-6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A og  hepatitis B. Fra 
juli til og med september er der smitterisiko for japansk 
hjernebetændelse, hvorfor det tilrådes at blive vaccineret, 
hvis man rejser inden for dette tidsrum.  

Følgende vacciner kan overvejes: TBE (Tick-Borne Encephalitis): Vaccinationen bør overvejes 
til de rejsende, der skal opholde sig meget i skov- og 
kratområder, da der lever mange flåter her, som overfører 
sygdommen til mennesker. Derudover tilrådes det, at man 
anvender støvler og lange bukser, når man befinder sig i 
skov- og kratområder.  

Mere end 6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A og  hepatitis B. Fra 
juli til og med september er der smitterisiko for japansk 
hjernebetændelse, hvorfor det tilrådes at blive vaccineret, 
hvis man rejser inden for dette tidsrum.  

Følgende vacciner kan overvejes: TBE (Tick-Borne Encephalitis): Vaccinationen bør overvejes 
til de rejsende, der skal opholde sig meget i skov- og 
kratområder, da der lever mange flåter her, som overfører 
sygdommen til mennesker. Derudover tilrådes det, at man 
anvender støvler og lange bukser, når man befinder sig i 
skov- og kratområder. 

Rabies: Vaccinationen tilrådes rejsende, der ofte kan komme 
i tæt kontakt med de lokale hunde på sin rejse, fordi smitten 
primært sker via bid, krads og slik på ikke-intakt hud som 
rifter og sår af en smittet hund.  

 Tuberkulose: Det er hovedsageligt rejsende, der stammer fra 
Rusland, og som nu rejser hjem for at besøge og bo hos 
lokal familie og venner, der anbefales at blive vaccineret.  

Malariarisiko  

Der er ikke risiko for malaria i Rusland, hvorfor det ikke er nødvendigt at tage forebyggende 
malariatabletter på sin rejse.  

Thailand 
Før rejsen går til farverige Thailand bør man blive vaccineret. Det kan variere fra rejse til rejse, hvilke 
vaccinationer man bliver anbefalet, da anbefalingerne bl.a. afhænger af rejsens længde, hygiejniske 
forhold og specifikke destinationer i Thailand. Dog er det ens for alle, at man bør starte på sit 



vaccinationsprogram senest en måned før afrejse, fordi nogle vacciner skal gives mere end en gang for 
at have fuld beskyttende effekt.   

Under end 1 uge: 

Minimumsanbefalede vacciner:  Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.   

1-4 uger:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.  

Følgende vacciner kan overvejes:  Hepatitis B: Vaccinationen tilrådes rejsende, der er i risiko for 
at have ubeskyttet seksuel kontakt med en smittet person 
og/eller komme i kontakt med blod, der er blevet forurenet 
med virusset. Dette kan ske ved hospitalsophold, piercing og 
tatovering.   

 Japansk hjernebetændelse: Fra maj til og med oktober er der 
risiko for smitte, hvorfor vaccinationen tilrådes rejsende, der 
skal opholde sig i Thailand i denne periode, og som skal 
være meget ”ude på landet”, fordi der lever flere myg her end 
i storbyerne.   

 Tyfus: Rejsende, der skal leve under ringe hygiejniske 
forhold og/eller spise meget lokalt som f.eks. fra 
gadekøkkenerne, bør blive vaccineret.  

1-6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A og hepatitis B. I 
perioden fra maj til og med oktober er der smitterisiko med 
japansk hjernebetændelse, hvorfor det anbefales at blive 
vaccineret, hvis man opholder sig i Thailand i denne periode.  

Følgende vacciner kan overvejes: Tyfus: Rejsende, der skal leve under ringe hygiejniske 
forhold og/eller spise meget lokalt som f.eks. fra 
gadekøkkenerne, bør blive vaccineret. 

Rabies: Det bør overvejes at blive vaccineret, hvis man er i 
risiko for hyppigt at være i tæt kontakt med de lokale hunde, 
da smitten primært sker via bid, krads eller slik på ikke-intakt 
hud af en hund, der selv er smittet med rabies.  

Mere end 6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A, hepatitis B og tyfus. 
I perioden fra maj til og med oktober er der smitterisiko med 
japansk hjernebetændelse, hvorfor det anbefales at blive 
vaccineret, hvis man opholder sig i Thailand i denne periode.  

Følgende vacciner kan overvejes: Rabies: Det bør overvejes at blive vaccineret, hvis man er i 
risiko for hyppigt at være i tæt kontakt med de lokale hunde, 



da smitten primært sker via bid, krads eller slik på ikke-intakt 
hud af en hund, der selv er smittet.  

 Tuberkulose: Hovedsageligt er det kun rejsende, der 
stammer fra Thailand og som nu rejser hjem for at besøge og 
opholde sig hos sin familie og venner, der bør blive 
vaccineret. 

Krav angående gul feber-vaccination  

De thailandske myndigheder kræver, at alle rejsende, der kommer rejsende direkte fra et land med risiko 
for gul feber eller har opholdt sig mere end 12 timer i en lufthavn i et land med risiko for gul feber, skal 
kunne fremvise et gyldigt bevis på gul feber-vaccination. Vaccinen skal gives mindst 10 dage før afrejse, 
da det omtrentligt varer dette tidsrum, før vaccinen er fuld beskyttende. Herefter er man beskyttet i 10 år.  

Malariarisiko  

Hele året rundt er der risiko for smitte med malaria i landområderne mod grænserne til Burma, Laos og 
Cambodja. Normalt er der ingen smitterisiko i storbyerne og turistområderne som f.eks. Bangkok, Chiang 
Mai, Phuket, Pattay og Samui, hvor man ofte kan nøjes med at anvende myggenet og –spray for at 
beskytte sig imod myggestik og dermed smitte. Det anbefales dog, at man gennemgår sin rute med en 
uddannet vaccinatør på apoteket for at undersøge, om det er nødvendigt at tage forebyggende 
malariatabletter til ens rejse.   

Sri Lanka 
Inden man rejser til Sri Lanka, bør man blive vaccineret. De tilrådede vacciner afhænger af rejsens 
varighed, destinationer i landet og under hvilke hygiejniske forhold rejsen skal foregå. Alle anbefales at 
starte på sine vaccinationer senest en måned før afrejse, da nogle vacciner skal gives flere gange for at 
have fuld beskyttende effekt.  

Under end 1 uge: 

Minimumsanbefalede vacciner:  Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.   

1-4 uger:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A. Hvis man er på 
Sri Lanka mere end to uger bør man blive vaccineret imod 
tyfus. Vaccinen tilrådes også ved kortere rejser, hvis man 
skal leve under ringe hygiejniske forhold og/eller spise fra 
lokale restauranter og gadekøkkener.   

Følgende vacciner kan overvejes:  Hepatitis B: Vaccinationen tilrådes de rejsende, der er i risiko 
for at have ubeskyttet seksuel kontakt med en smittet person 
og/eller komme i kontakt med blod, der er blevet forurenet 
med virusset, hvilket kan ske under hospitalsophold, 
tatovering og piercing.    

 Japansk hjernebetændelse: Hele året rundt er der risiko for 
smitte. Vaccinationen anbefales, hvis man skal opholde sig 



meget ”ude på landet”, da der her lever langt flere myg end i 
storbyerne.    

1-6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A, hepatitis B, tyfus og 
japansk hjernebetændelse.  

Følgende vacciner kan overvejes: Rabies: Rejsende, der er i risiko for hyppigt at komme i tæt 
kontakt med de lokale hunde, bør blive vaccineret, da smitten 
hovedsageligt sker ved bid, krads eller slik på ikke-intakt hud 
af en smittet hund.  

Mere end 6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A, hepatitis B, tyfus og 
japansk hjernebetændelse.  

Følgende vacciner kan overvejes: Rabies: Rejsende, der er i risiko for hyppigt at komme i tæt 
kontakt med de lokale hunde, bør blive vaccineret, da smitten 
hovedsageligt sker ved bid, krads eller slik på ikke-intakt hud 
af en smittet hund.   

 Tuberkulose: Det er næsten altid kun rejsende, der stammer 
fra Sri Lanka og nu rejser hjem for at besøge og bo hos 
lokale venner og familie, der bør blive vaccineret.  

Krav angående gul feber-vaccination  

Myndighederne på Sri Lanka kræver, at alle rejsende, der kommer rejsende direkte fra et land med risiko 
for gul feber eller har opholdt sig mere end 12 timer i en lufthavn i et land med risiko for gul feber, skal 
kunne fremvise gyldig dokumentation for gul feber-vaccinationen. Selve vaccinen bør gives mindst 10 
dage før afrejse, da det ca. varer dette tidsrum, før vaccinen har fuld beskyttende effekt. Herefter 
beskytter den imod gul feber i 10 år.  

Malariarisiko  

Hele året rundt er der risiko for malaria på hele Sri Lanka med undtagelse af den sydlige del af øen i 
Colombo, Galle, Kalutra, Gampaha, Nuwara, Matara og Eliya. Smitterisikoen er lav, hvorfor man ofte kan 
nøjes med at anvende myggenet og –spray for at mindske risikoen for myggestik og dermed smitte. Dog 
anbefales det, at man gennemgår sin rute med en uddannet vaccinatør på apoteket for at undersøge, om 
det er nødvendigt med forebyggende malariatabletter.   

Sydkorea 
Rejseforberedelser til Sydkorea bør indbefatte vaccination. Hvilke vaccinationer, der anbefales, afhænger 
bl.a. af rejsens varighed, rejsetidspunkt på året og rejsens hygiejniske forhold. Det gælder dog for alle, at 
man bør starte på sit vaccinationsprogram senest en måned før afrejse, fordi nogle vaccinationer skal 
gives over flere omgange for at være fuldt beskyttende.  

Under end 1 uge: 



Minimumsanbefalede vacciner:  Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.   

1-4 uger:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.  

Følgende vacciner kan overvejes:  Hepatitis B: Vaccinationen tilrådes rejsende, der er i risiko for 
at have ubeskyttet seksuel kontakt med en smittet person 
og/eller komme i kontakt med blod, der er blevet forurenet 
med virusset. Dette kan bl.a. ske under hospitalsindlæggelse, 
tatovering og piercing.  

 Japansk hjernebetændelse: Der er smitterisiko fra maj til og 
med oktober, hvorfor vaccinationen tilrådes rejsende, der 
rejser til Sydkorea i denne periode, og som skal opholde sig 
meget ”ude på landet”, da der lever langt flere myg her end i 
storbyerne.  

1-6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A og hepatitis B. 
Vaccination imod japansk hjernebetændelse tilrådes de 
rejsende, der opholder sig i Sydkorea fra maj til og med 
oktober pga. smitterisikoen i denne periode.  

Mere end 6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A og hepatitis B. 
Vaccination imod japansk hjernebetændelse tilrådes de 
rejsende, der opholder sig i Sydkorea fra maj til og med 
oktober pga. smitterisiko i denne periode. 

Følgende vacciner kan overvejes: Tuberkulose: Det er primært rejsende, der stammer fra 
Sydkorea og som nu rejser hjem for at besøge og bo hos 
lokal familie og venner, der tilrådes at blive vaccineret.  

Malariarisiko  

I den nordlige del af provinserne Gangwon Do og Kyunggi Do er der lav risiko for smitte med malaria, 
hvorfor det ofte er nok at anvende myggenet og –spray for at mindske risikoen for myggestik og dermed 
smitte.  

Tadsjikistan 
Forud for sin rejse til Tadsjikistan bør man få styr på sine vacciner. Hvilke vacciner, der præcist 
anbefales, afhænger af rejsens varighed, rejsetidspunkt på året og hygiejniske forhold. Alle tilrådes dog at 
starte på sit vaccinationsprogram senest en måned før afrejse, fordi nogle af vaccinerne skal gives flere 
gange for at have fuld beskyttende effekt.  

Under end 1 uge: 

Minimumsanbefalede vacciner:  Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.   



1-4 uger:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.  

Følgende vacciner kan overvejes:  Hepatitis B: Vaccinen bør overvejes til de rejsende, som er i 
risiko for at have ubeskyttet seksuel kontakt med en smittet 
person og/eller komme i kontakt med blod, som er blevet 
kontamineret med virusset. Dette kan ske ved 
hospitalsindlæggelser, tatovering og piercing.     

 Tyfus: Vaccinen bør overvejes til de rejsende, der skal leve 
under dårlige sanitære forhold og/eller spise fra lokale 
køkkener, hvor den hygiejniske tilstand er ringe som f.eks. fra 
gadekøkkener.   

1-6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A og hepatitis B.  

Følgende vacciner kan overvejes: Tyfus: Vaccinen bør overvejes til de rejsende, der skal leve 
under dårlige sanitære forhold og/eller spise fra lokale 
køkkener, hvor den hygiejniske tilstand er ringe som f.eks. fra 
gadekøkkener.   

Mere end 6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A, hepatitis B og tyfus.  

Følgende vacciner kan overvejes: Rabies: Vaccinen bør overvejes til rejsende, der er i særlig 
risiko for hyppigt at være i tæt kontakt med de lokale hunde, 
da smitten primært sker via bid, krads eller slik på ikke-intakt 
hud af en smittet hund.  

 Tuberkulose: Vaccinen bør oftest kun overvejes til rejsende, 
der stammer fra Tadsjikistan og nu rejser hjem for at besøge 
og opholde sig hos lokal familie og venner.  

Malariarisiko  

Fra juni til og med oktober er der risiko for smitte med malaria. Det gælder især de sydlige områder som 
Khatlon regionen og i nogle af de centrale områder (Dushanbe), veslige områder (Gorno-Bakhdashan) og 
nordlige områder (Leninabad). Smitterisikoen er høj i den sydlige del af Tadsjikistan, men ellers lav i 
resten af områderne. Det anbefales, at man gennemgår sin rute med en uddannet vaccinatør på apoteket 
for at undersøge, om det er nødvendigt at tage forebyggende malariatabletter på sin rejse. Alle anbefales 
at anvende myggenet og –spray for at mindske risikoen for myggestik.  

Turkmenistan 
Inden afrejse til Turkmenistan bør man have styr på sine vacciner. Selve vaccinationsanbefalingerne 
afhænger bl.a. rejsens varighed og hygiejniske forhold. Det anbefales, at alle starter på sit 
vaccinationsprogram senest en måned før afrejse, da nogle af vaccinerne skal gives mere end en gang 
for at give fuld beskyttende effekt.  



Under end 1 uge: 

Minimumsanbefalede vacciner:  Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.   

1-4 uger:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.  

Følgende vacciner kan overvejes:  Hepatitis B: Rejsende, der er i risiko for at have ubeskyttet 
seksuel kontakt med en smittet person og/eller komme i 
kontakt med blod, der er blevet forurenet med virusset som 
f.eks. under hospitalsophold, tatovering og piercing, tilrådes 
at blive vaccineret inden afrejse.     

 Tyfus: Rejsende, der skal opholde sig under dårlige sanitære 
forhold og/eller spise fra køkkener med ringe hygiejnisk 
kvalitet som f.eks. gadekøkkener, bør blive vaccineret inden 
afrejse.   

1-6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A og hepatitis B.   

Følgende vacciner kan overvejes: Tyfus: Rejsende, der skal opholde sig under dårlige sanitære 
forhold og/eller spise fra køkkener med ringe hygiejnisk 
kvalitet som f.eks. gadekøkkener, bør blive vaccineret inden 
afrejse.   

Mere end 6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A, hepatitis B og tyfus.  

Følgende vacciner kan overvejes: Rabies: De rejsende, der er i risiko for ofte at være i tæt 
kontakt med de lokale hunde, bør overveje at blive 
vaccineret, da smitten sker ved, at en smittet hund bider, 
kradser eller slikker på ikke-intakt hud som sår og rifter.  

 Tuberkulose: Det er primært kun rejsende, der stammer fra 
Turkmenistan, og som rejser hjem for at besøge og opholde 
sig hos lokal familie og venner, der bør blive vaccineret. 

Malariarisiko  

Der er ingen risiko for smitte med malaria i Turkmenistan, hvorfor det ikke er nødvendigt at tage 
forebyggende malariatabletter til sin rejse.  

Usbekistan 
Rejseforberedelser til Usbekistan bør indbefatte vaccination. De anbefalede vaccinationer afhænger 
f.eks. af rejsens varighed, rejsetidspunkt på året og rejsens hygiejniske forhold. Det gælder dog for alle, 
at man bør starte på sit vaccinationsprogram senest en måned før afrejse, fordi nogle af vaccinerne skal 
gives flere gange for at få den fulde beskyttende effekt. 



Under end 1 uge: 

Minimumsanbefalede vacciner:  Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.   

1-4 uger:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.  

Følgende vacciner kan overvejes:  Hepatitis B: Vaccinen bør overvejes til de rejsende, der er i 
risiko for at have ubeskyttet seksuel kontakt med en smittet 
person og/eller komme i kontakt med blod, som er blevet 
kontamineret med virusset. Kontakten kan ske under 
hospitalsophold, tatovering og piercing.     

 Tyfus: Vaccinen bør overvejes til de rejsende, der skal leve 
under dårlige sanitære forhold og/eller spise fra lokale 
restauranter og gadekøkkener, hvor der er ringe hygiejnisk 
kvalitet.    

1-6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A og hepatitis B.  

Følgende vacciner kan overvejes: Tyfus: Vaccinen bør overvejes til de rejsende, der skal leve 
under dårlige sanitære forhold og/eller spise fra lokale 
restauranter og gadekøkkener, hvor der er ringe hygiejnisk 
kvalitet.     

Mere end 6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A, hepatitis B og tyfus.   

Følgende vacciner kan overvejes: Rabies: Vaccinen tilrådes rejsende, der hyppigt kommer i tæt 
kontakt med de lokale hunde i Usbekistan, da smitten 
primært sker ved bid, krads eller slik på ikke-intakt hud som 
rifter og sår af en hund, der selv er smittet med virusset.    

 Tuberkulose: Det er hovedsageligt rejsende, som kommer fra 
Usbekistan og nu er rejst hjem for at besøge og opholde sig 
sammen med lokale venner og familie, der bliver anbefalet 
vaccinen.  

Malariarisiko  

Fra maj til og med september er der en lav risiko for smitte med malaria i de sydlige grænseområder i 
Usbekistan. Det er oftest blot nødvendigt at anvende myggenet og –spray for at mindske risikoen for 
myggestik og dermed sygdom. Dog anbefales det, at man gennemgår sin rejse med en uddannet 
vaccinatør på apoteket for at undersøge, om det er nødvendigt eller ej at tage forebyggende 
malariatabletter på sin rejse.  

Vietnam 



Om rejsen til Vietnam foregår som backpacker eller ophold på de fine hoteller anbefales alle rejsende at 
blive vaccineret før afrejse. De anbefalede vaccinationer afhænger af rejsens type, varighed, hygiejniske 
forhold og specifikke destinationer i landet. For alle gælder det, at man bør starte på sit 
vaccinationsprogram senest en måned før afrejse, da nogle af vaccinerne skal gives flere gange for at 
have fuld beskyttende effekt.  

Under end 1 uge: 

Minimumsanbefalede vacciner:  Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.   

1-4 uger:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus) og hepatitis A.  

Følgende vacciner kan overvejes:  Hepatitis B: Det anbefales, at rejsende, som er i risiko for at 
have ubeskyttet seksuel kontakt med en smittet person 
og/eller komme i kontakt med blod, der er blevet forurenet 
med virusset, hvilket kan ske ved tatovering, piercing og 
hospitalsophold, skal vaccineres.   

 Japansk hjernebetændelse: Fra maj til og med oktober er der 
risiko for smitte. Det anbefales, at de rejsende, der skal 
opholde sig meget ”på landet” i denne periode, skal 
vaccineres, da der lever flere myg her end i storbyerne.  

 Tyfus: Det tilrådes, at de rejsende, som skal opholde sig 
under dårlige sanitære forhold og/eller spise fra lokale 
køkkener som gadekøkkener, hvor den hygiejniske kvalitet 
kan være ringe, skal vaccineres.  

1-6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A og hepatitis B. Fra 
maj til og med oktober er der smitterisiko for japansk 
hjernebetændelse, hvorfor man bør vaccineres imod 
sygdommen, hvis man opholder sig i Vietnam i denne 
periode.   

Følgende vacciner kan overvejes: Tyfus: Det tilrådes, at de rejsende, som skal opholde sig 
under dårlige sanitære forhold og/eller spise fra lokale 
køkkener som gadekøkkener, hvor den hygiejniske kvalitet 
kan være ringe, skal vaccineres.  

Mere end 6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A, hepatitis B og tyfus. 
Fra maj til og med oktober er der smitterisiko for japansk 
hjernebetændelse, hvorfor man bør vaccineres imod 
sygdommen, hvis man opholder sig i Vietnam i denne 
periode.   



Følgende vacciner kan overvejes: Rabies: Vaccinationen bør overvejes til de rejsende, der ofte 
kan komme i tæt kontakt med de lokale hunde, da smitten 
hovedsageligt foregår ved krads, bid eller slik på ikke-intakt 
hud som sår og rifter af en smittet hund.    

 Tuberkulose: Det er næsten kun rejsende, der stammer fra 
Vietnam og som nu rejser hjem for at besøge og opholde sig 
hos lokal familie og venner, som bliver anbefalet vaccinen.  

 

Krav angående gul feber-vaccination  

Det er et krav fra de vietnamesiske myndigheder, at alle rejsende, der kommer rejsende direkte fra et 
land med risiko for gul feber, skal kunne fremvise gyldig dokumentation for gul feber-vaccinen. Det 
gælder for vaccinen, at den skal gives mindst 10 dage før afrejse, før den kan nå at have fuld 
beskyttende effekt fra dag et på rejsen. Herefter er man beskyttet i 10 år.  

Malariarisiko  

Året runder er der risiko for smitte med malaria i hele landet dog med undtagelse i Red River-deltaet, 
Mekong-deltaet, de flade kystområder i den centrale del af landet og i de større byer. Højrisikoområderne 
er specielt i provinserne Dak Lak, Dak Nong, Gia Lai, Binh Phuoc, Kon Tum samt den vestlige del af 
kystprovinserne Khanh Hoa, Quang Nam og Quang Tri. Det tilrådes, at man gennemgår sin rejse med en 
certificeret vaccinatør på apoteket for at undersøge, om det er nødvendigt at tage forebyggende 
malariatabletter til sin rejse. Ligeledes tilrådes det, at alle anvender myggenet og –spray på sin rejse for 
at mindske risikoen for myggestik og dermed smitte.  

Spar 10 % på dine vaccinationer hos apoteket  

Det er nu muligt at bestille tid til vaccination og konsultation på apoteker rundt omkring i Danmark. På 
apoteket får du professionel rådgivning og hjælp af specialuddannet personale. Rejsende hos Penguin 
Travel får 10 % rabat på vaccinationerne. Læs mere her og book tid:  

https://sikkervaccination.dk  

https://sikkervaccination.dk/

