
Vaccinationsanbefalinger til Europa 
Albanien 

Til trods for at Albanien er et europæisk land anbefales det, at man bliver vaccineret inden afrejse. De 
anbefalede vacciner afhænger bl.a. af rejselængde og formål med rejsen. Man bør starte på sit 
vaccinationsprogram senest en måned før afrejse, da nogle af vaccinerne skal gives mere end en gang 
for at give den optimale beskyttelse.  

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 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 
forurenet med hepatitis B. Dette kan ske ved 
hospitalsindlæggelser, tatovering og piercing.    

1-6 måneder:  

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

Følgende vacciner kan overvejes: Hepatitis B: Vaccination 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 
forurenet med hepatitis B. Dette kan ske ved 
hospitalsindlæggelser, tatovering og piercing.  

Mere end 6 måneder:  

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

Følgende vacciner kan overvejes: Tuberkulose: Det er primært kun de rejsende, som selv 
stammer fra Albanien og nu rejser hjem for at besøge og bo 
hos lokale venner og familie, som anbefales at blive 
vaccineret.    

Krav angående gul feber-vaccination  

De albanske myndigheder kræver, at de rejsende, der kommer rejsende direkte fra et land med risiko for 
gul feber, skal kunne fremvise gældende dokumentation for gul feber-vaccinen for at få indrejsetilladelse. 
Selve vaccinen anbefales at gives mindst 10 dage inden afrejse, da det ca. varer denne periode, før 
vaccinen har opnået sin optimale beskyttende effekt. Herefter beskytter den imod gul feber i 10 år.  

Malariarisiko  



Der er ingen risiko for malaria i Albanien, hvorfor det ikke er nødvendigt at tage forebyggende 
malariatabletter for at være beskyttet.  

Bosnien-Hercegovina 
Selvom Bosnien-Hercegovina er et europæisk land anbefales det, at man bliver vaccineret inden rejsens 
start. De anbefalede vacciner afhænger f.eks. af rejsens længde, formål og destinationer i landet. Man 
bør starte på sit vaccinationsprogram senest en måned før afrejse, da 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: Man bør overveje at blive vaccineret, hvis man 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, hvilket kan ske ved 
hospitalsindlæggelser, tatovering og piercing.     

1-6 måneder:  

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

Følgende vacciner kan overvejes: TBE (Tick-Borne Encephalitis): Eftersom smitten overføres 
via flåtbid anbefales vaccinen til de rejsende, der skal 
opholde sig meget i skov- og kratområder. Derudover bør 
man anvende lange bukser og støvler for at mindske risikoen 
for smitte, når man bevæger sig i disse områder.  

Mere end 6 måneder:  

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

Følgende vacciner kan overvejes: TBE (Tick-Borne Encephalitis): Eftersom smitten overføres 
via flåtbid anbefales vaccinen til de rejsende, der skal 
opholde sig meget i skov- og kratområder. Derudover bør 
man anvende lange bukser og støvler for at mindske risikoen 
for smitte, når man bevæger sig i disse områder. 

Tuberkulose: Det er næsten kun rejsende, som stammer fra 
Bosnien-Hercegovina og nu rejser hjem for at besøge og bo 
hos lokale venner og familie, som bliver tilbudt vaccinen.  

Malariarisiko  

Der er ikke risiko for smitte med malaria i Bosnien-Hercegovina, hvorfor det ikke er nødvendigt at tage 
forebyggende malariatabletter for at beskytte sig.  



Bulgarien 
Til trods for at Bulgarien er et europæisk land tilrådes det, at man blive vaccineret, før man rejser til 
landet. Det kan være forskelligt, hvilke vaccinationer, som man bliver anbefalet, da anbefalingerne bl.a. 
afhænger af rejsens formål, destinationer i landet og varighed. Dog bør alle starte på sit 
vaccinationsprogram senest en måned før afrejse, fordi nogle vacciner skal gives i flere doser 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, der kan 
komme til at have ubeskyttet seksuel kontakt med en smittet 
person eller komme i kontakt med blod, der er blevet 
forurenet med hepatitis B, hvilket kan ske under 
hospitalsophold, tatovering og piercing.    

1-6 måneder:  

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

Følgende vacciner kan overvejes: TBE (Tick-Borne Encephalitis): Smitten sker ved bid af en 
flåt, der selv er smittet med virusset. Derfor anbefales 
vaccinen til de rejsende, der skal opholde sig meget i skov- 
og kratområder, da der lever mange flåter her. Derudover bør 
man anvende lange bukser og støvler, når man færdes i 
disse områder.   

Mere end 6 måneder:  

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

Følgende vacciner kan overvejes: TBE (Tick-Borne Encephalitis): Smitten sker ved bid af en 
flåt, der selv er smittet med virusset. Derfor anbefales 
vaccinen til de rejsende, der skal opholde sig meget i skov- 
og kratområder, da der lever mange flåter her. Derudover bør 
man anvende lange bukser og støvler, når man færdes i 
disse områder.  

 Tuberkulose: Vaccinen anbefales primært til de rejsende, der 
stammer fra Bulgarien og nu rejser hjem for at bo hos og 
besøge lokal familie og venner.  

 Rabies: Vaccinen bør overvejes til de rejsende, der er i risiko 
for ofte at være i tæt kontakt med de bulgarske hunde, da 
smitten hovedsageligt sker ved at blive bidt, kradset eller 



slikket på ikke-intakt hud som sår og rifter af en hund, der 
selv er smittet med rabies.    

Malariarisiko  

I Bulgarien er der ingen risiko for smitte med malaria. Det er derfor ikke nødvendigt at tage forebyggende 
malariatabletter for at beskytte sig.  

Kroatien 
Kroatien er et europæisk land, hvorfor mange ikke tror, at vaccinationer kan være nødvendige hertil, men 
i nogle tilfælde anbefales det faktisk at blive vaccineret inden afrejse. Hvilke vaccination, der anbefales, 
afhænger bl.a. rejsens varighed, destinationer i Kroatien og formål med rejsen. Det tilrådes, at man 
starter på sit vaccinationsprogram senest måned før afrejse, da nogle af vaccinerne skal gives i flere 
doser for at opnå sin fulde beskyttende effekt.  

Under end 1 uge: 

Minimumsanbefalede vacciner:  Difteri-Stivkrampe (Tetanus)  

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 smittet 
person og/eller komme i kontakt med blod, der er blevet 
forurenet med virusset. Kontakten kan forekomme under 
hospitalsophold, tatovering og piercing.     

1-6 måneder:  

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 smittet 
person og/eller komme i kontakt med blod, der er blevet 
forurenet med virusset. Kontakten kan forekomme under 
hospitalsophold, tatovering og piercing. 

TBE (Tick-Borne Encephalitis): Da smitten sker via flåtbid bør 
de rejsende, som skal opholde sig meget i skov- og 
kratområder blive vaccineret, da der findes mange flåter der. 
Ellers bør man anvende lange bukser og støvler, når man 
befinder sig i disse områder, for at mindske risikoen for 
smitte.  

Mere end 6 måneder:  

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



Følgende vacciner kan overvejes: TBE (Tick-Borne Encephalitis): Da smitten sker via flåtbid bør 
de rejsende, som skal opholde sig meget i skov- og 
kratområder blive vaccineret, da der findes mange flåter der. 
Ellers bør man anvende lange bukser og støvler, når man 
befinder sig i disse områder, for at mindske risikoen for 
smitte.  

Tuberkulose: De rejsende, der stammer fra Kroatien og nu 
rejser hjem for at besøge og bo hos lokal familie og venner, 
bør overveje at blive vaccineret.     

Malariarisiko  

Der er ikke risiko for malaria i Kroatien, hvorfor man ikke skal tage forebyggende malariatabletter for at 
beskytte sig, når man rejser hertil.   

Makedonien 
I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at blive vaccineret, når man rejser til Makedonien. 
Vaccinationsanbefalingerne afhænger f.eks. af rejsens varighed, destinationer i landet og formål med 
rejsen. Man bør få undersøgt, om det er nødvendigt med vaccination 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)  

1-4 uger:  

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

Følgende vacciner kan overvejes:  Hepatitis B: Vaccinen bør overvejes, hvis man er i risiko for at 
have ubeskyttet seksuel kontakt med en smittet person eller 
komme i kontakt med blod, som er blevet forurenet med 
virusset. Dette kan bl.a. ske ved tatovering, piercing eller 
hospitalsophold.      

1-6 måneder:  

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

Følgende vacciner kan overvejes: Hepatitis B: Vaccinen bør overvejes, hvis man er i risiko for at 
have ubeskyttet seksuel kontakt med en smittet person eller 
komme i kontakt med blod, som er blevet forurenet med 
virusset. Dette kan bl.a. ske ved tatovering, piercing eller 
hospitalsophold.  

TBE (Tick-Borne Encephalitis): Virusset smitter via flåtbid, 
hvorfor vaccinen bør overvejes til de rejsende, der skal 
opholde sig meget i skov- og kratområder, da der lever 
mange flåter her. Derudover bør man anvende lange bukser 



og støvler i disse områder for at mindske risikoen for flåtbid 
og dermed smitte.    

Mere end 6 måneder:  

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

Følgende vacciner kan overvejes: TBE (Tick-Borne Encephalitis): Virusset smitter via flåtbid, 
hvorfor vaccinen bør overvejes til de rejsende, der skal 
opholde sig meget i skov- og kratområder, da der lever 
mange flåter her. Derudover bør man anvende lange bukser 
og støvler i disse områder for at mindske risikoen for flåtbid.   

Tuberkulose: Det er sjældent, at turistrejsende bliver 
anbefalet vaccinen. Vaccinen anbefales primært de rejsende, 
der stammer fra Makedonien og nu rejser hjem for at besøge 
og bo hos lokal familie og venner.    

   

Malariarisiko  

Der er ingen malariarisiko i Makedonien.  

Montenegro 
Til nogle rejser til Montenegro kan det anbefales at blive vaccineret. Anbefalingerne afhænger bl.a. af 
rejsens længde, hygiejniske standarder og formål med rejsen. Det tilrådes, at man senest en måned før 
afrejse undersøger, om det er nødvendigt med vacciner eller ej, da nogle vacciner skal gives flere gange, 
før de opnår en fuld beskyttende effekt.  

Under end 1 uge: 

Minimumsanbefalede vacciner:  Difteri-Stivkrampe (Tetanus)  

1-4 uger:  

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

Følgende vacciner kan overvejes:  Hepatitis B: Vaccinationen anbefales de rejsende, der kan 
komme til at have ubeskyttet seksuel kontakt med en smittet 
person og/eller komme i kontakt med blod, som er blevet 
forurenet med virusset. Kontakten kan f.eks. ske ved 
hospitalsophold, tatovering og piercing.      

1-6 måneder:  

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

Følgende vacciner kan overvejes: TBE (Tick-Borne Encephalitis): Smitten med virusset sker via 
flåtbid, hvorfor vaccinen tilrådes de rejsende, der skal 
opholde sig meget i skov- og kratområder, da der her lever 



mange flåter. Derudover bør man anvende lange bukser og 
støvler i disse områder for yderligere at mindske 
smitterisikoen.  

Mere end 6 måneder:  

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

Følgende vacciner kan overvejes: TBE (Tick-Borne Encephalitis): Smitten med virusset sker via 
flåtbid, hvorfor vaccinen tilrådes de rejsende, der skal 
opholde sig meget i skov- og kratområder, da der her lever 
mange flåter. Derudover bør man anvende lange bukser og 
støvler i disse områder for yderligere at mindske 
smitterisikoen.    

Tuberkulose: Det er hovedsageligt kun de rejsende, som 
stammer fra Montenegro og nu rejser hjem for at besøge og 
bos hos lokal familie og venner, der bliver anbefalet 
vaccinen.     

Malariarisiko  

Der findes ikke malariarisiko i Montenegro.  

Polen 
Det er ikke alle, der er klar over, at det i nogle tilfælde kan være nødvendigt at blive vaccineret, når man 
rejser til Polen. Vurderingen afhænger f.eks. af rejsens varighed, destinationer i landet og formål med 
rejsen. Man bør senest en måned før afrejse undersøge, om vaccination er anbefalet, eftersom nogle 
vacciner skal gives i flere omgange for at have fuld beskyttende effekt.  

Under end 1 uge: 

Minimumsanbefalede vacciner:  Difteri-Stivkrampe (Tetanus)  

1-4 uger:  

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

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

1-6 måneder:  

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

Følgende vacciner kan overvejes: Hepatitis B: Hvis man er i risiko for at have ubeskyttet 
seksuel kontakt med en smittet person og/eller komme i 
kontakt med blod, som er forurenet med hepatitis B, under 



f.eks. hospitalsophold, tatovering og piercing, bør man blive 
vaccineret inden afrejse. 

TBE (Tick-Borne Encephalitis): Da smitten sker via flåtbid bør 
de rejsende, der skal opholde sig meget i områder med 
mange flåter som f.eks. i skov- og kratområder, blive 
vaccineret. Derudover bør man anvende støvler og lange 
bukser i disse områder for at beskytte sig.  

 

 

Mere end 6 måneder:  

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

Følgende vacciner kan overvejes: TBE (Tick-Borne Encephalitis): Da smitten sker via flåtbid bør 
de rejsende, der skal opholde sig meget i områder med 
mange flåter som f.eks. i skov- og kratområder, blive 
vaccineret. Derudover bør man anvende støvler og lange 
bukser i disse områder for at beskytte sig.    

Tuberkulose: Hovedsageligt er det kun de rejsende, der 
stammer fra Polen og nu rejser hjem til deres hjemland for at 
besøge og bo hos lokal familie og venner, der anbefales 
vaccinen.  

Rabies: Hvis man på sin rejse er i risiko for ofte at komme i 
tæt kontakt med de polske hunde bør man blive vaccineret, 
eftersom 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.  

Malariarisiko  

I Polen er der ingen malariarisiko.  

Rumænien 
Før afrejse til Rumænien anbefales det, at man bliver vaccineret. Hvilke vaccinationer, der anbefales, 
kommer f.eks. an på rejselængde, -formål og destinationer i Rumænien. Da nogle af vaccinerne skal 
gives mere end en gang for at have fuld beskyttelse, bør man få styr på sit vaccinationsprogram senest 
en måned før rejsestart.  

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: De rejsende, der er i risiko for at komme i kontakt 
med blod, som er blevet forurenet med hepatitis B, hvilket 
kan ske under hospitalsophold, tatovering og piercing og/eller 
have ubeskyttet seksuel kontakt med en smittet person, bør 
blive vaccineret.   

   

1-6 måneder:  

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

Følgende vacciner kan overvejes: TBE (Tick-Borne Encephalitis): Smitten sker ved flåtbid, 
hvorfor det anbefales, at de rejsende, der skal opholde sig 
meget i skov- og kratområder bliver vaccineret. Disse 
personer bør også anvende støvler og lange bukser for at 
mindske smitterisikoen.  

Mere end 6 måneder:   

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

Følgende vacciner kan overvejes: TBE (Tick-Borne Encephalitis): Smitten sker ved flåtbid, 
hvorfor det anbefales, at de rejsende, der skal opholde sig 
meget i skov- og kratområder bliver vaccineret. Disse 
personer bør også anvende støvler og lange bukser for at 
mindske smitterisikoen. 

Tuberkulose: Primært er det rejsende, der stammer fra 
Rumænien og nu rejser hjem for at besøge og opholde sig 
hos lokal familie og venner, der anbefales at blive vaccineret.  

Rabies: Smitten sker primært via bid, krads og slik på ikke-
intakt hud som sår og rifter af en hund, der selv er smittet 
med rabies. Derfor bør vaccinen overvejes til rejsende, der 
ofte risikerer at komme i tæt kontakt med de rumænske 
hunde.       

Malariarisiko  

Der er ikke risiko for smitte med malaria i Rumænien.  

Rusland 
Alle rejsende bør blive vaccineret, før de drager mod Rusland. Det kan variere fra rejse til rejse, hvilke 
vaccinationer der bliver anbefalet, da anbefalingerne bl.a. bygger på, hvor længe man skal opholde sig i 
landet, rejsetidspunkt på året og formålet med rejsen. Alle bør få styr på sine vaccinationsanbefalinger 
senest en måned før afrejse, da nogle af vaccinerne skal gives mere end en gang for at give fuld 
beskyttelse.  

 



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 de rejsende, der er i risiko for 
at have ubeskyttet seksuel kontakt med smittet person eller 
komme i kontakt med blod, der er blevet kontamineret med 
virusset, hvilket kan ske ved hospitalsindlæggelser, 
tatovering og piercing.  

 Japansk hjernebetændelse: Fra juli til og med september er 
der smitterisiko i Rusland. Derfor anbefales det, at de 
rejsende, der opholder sig meget ”på landet” i denne periode, 
bliver vaccineret, da der lever langt flere myg der end i 
storbyerne.   

1-6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A og hepatitis B. I 
perioden fra juli til og med september er der smitterisiko for 
japansk hjernebetændelse, hvorfor man bør vaccineres inden 
for dette tidsrum.  

Følgende vacciner kan overvejes: TBE (Tick-Borne Encephalitis): Smitten sker via flåtbid. 
Derfor tilrådes det, at de rejsende, som skal opholde sig 
meget i skov- og kratområder, bliver vaccineret. Derudover 
bør man anvende støvler og lange bukser i disse områder for 
at nedsætte smitterisikoen. 

Mere end 6 måneder:  

Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A og hepatitis B. I 
perioden fra juli til og med september er der smitterisiko for 
japansk hjernebetændelse, hvorfor man bør vaccineres inden 
for dette tidsrum.  

Følgende vacciner kan overvejes: TBE (Tick-Borne Encephalitis): Smitten sker via flåtbid. 
Derfor tilrådes det, at de rejsende, som skal opholde sig 
meget i skov- og kratområder, bliver vaccineret. Derudover 
bør man anvende støvler og lange bukser i disse områder for 
at nedsætte smitterisikoen. 

Tuberkulose: Hvis man som rejsende stammer fra Rusland 
og nu rejser hjem for at besøge og bo hos lokale venner og 
familie bør man blive vaccineret.  

Rabies: Virusset smitter primært ved, at en smittet hund 
bider, kradser eller slikker på ikke-intakt hud som sår og 



rifter. Derfor bør vaccinen overvejes til de rejsende, der er i 
risiko for ofte at være i kontakt med de russiske lokale hunde.   

Malariarisiko   

I Rusland er der ikke risiko for at blive smittet med malaria.  

Serbien 
I visse tilfælde kan det anbefales at blive vaccineret, når man rejser til Serbien. Det afhænger bl.a. af 
rejsens varighed, destinationer i landet og formål med rejsen. Man bør få styr på sit vaccinationsprogram 
senest en måned før afrejse, da nogle af vaccinerne skal gives mere end en gang for at få den optimale 
beskyttende effekt.  

Under end 1 uge: 

Minimumsanbefalede vacciner:  Difteri-Stivkrampe (Tetanus)  

1-4 uger:  

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

Følgende vacciner kan overvejes: Hepatitis B: Vaccinen anbefales til de rejsende, der er i risiko 
for at have sex ubeskyttet med en person, der selv er smittet 
med hepatitis B og/eller i risiko for at komme i kontakt med 
blod, der er blevet forurenet med virusset. Denne kontakt kan 
bl.a. ske ved hospitalsophold, tatovering og piercing.  

1-6 måneder:  

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

Følgende vacciner kan overvejes: TBE (Tick-Borne Encephalitis): Da smitten sker via flåtbid 
anbefales vaccinen til de rejsende, der skal opholde sig 
meget i krat- og skovområder, fordi der lever mange flåter 
her. Derudover bør man anvende støvler og lange bukser i 
disse områder for at beskytte sig.  

Mere end 6 måneder:  

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

Følgende vacciner kan overvejes: TBE (Tick-Borne Encephalitis): Da smitten sker via flåtbid 
anbefales vaccinen til de rejsende, der skal opholde sig 
meget i krat- og skovområder, fordi der lever mange flåter 
her. Derudover bør man anvende støvler og lange bukser i 
disse områder for at beskytte sig.  

Tuberkulose: Vaccinen tilrådes primært kun de rejsende, der 
stammer fra Serbien og rejser hjem for at besøge og bo hos 
lokal familie og venner.   



 

Malariarisiko   

Der er ingen malariarisiko i Serbien.  

Tjekkiet 
Som rejsende til Tjekkiet kan det i nogle tilfælde anbefales at blive vaccineret. Anbefalingerne bygger på 
rejsens længde, hygiejniske forhold og gøremål på rejsen. Senest en måned før afrejse bør man få styr 
på, om vaccinationer er anbefalet til ens rejse, da nogle vacciner skal gives mere end en gang for at give 
fuld beskyttelse.  

Under end 1 uge: 

Minimumsanbefalede vacciner:  Difteri-Stivkrampe (Tetanus)  

1-4 uger:  

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

Følgende vacciner kan overvejes: Hepatitis B: Hvis man som rejsende 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 
blevet forurenet med virusset, hvilket kan ske under 
hospitalsophold, piercing og tatovering, bør man blive 
vaccineret.    

1-6 måneder:  

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

Følgende vacciner kan overvejes: Hepatitis B: Hvis man som rejsende 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 
blevet forurenet med virusset, hvilket kan ske under 
hospitalsophold, piercing og tatovering, bør man blive 
vaccineret. 

TBE (Tick-Borne Encephalitis): Vaccinen bør overvejes til de 
rejsende, der skal opholde sig meget i skov- og kratområder, 
da smitten sker via flåtbid. Derudover anbefales det, at man 
anvender støvler og lange bukser i disse områder for at 
mindske risikoen for smitte.   

Mere end 6 måneder:  

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

Følgende vacciner kan overvejes: TBE (Tick-Borne Encephalitis): Vaccinen bør overvejes til de 
rejsende, der skal opholde sig meget i skov- og kratområder, 
da smitten sker via flåtbid. Derudover anbefales det, at man 



anvender støvler og lange bukser i disse områder for at 
mindske risikoen for smitte.   

Malariarisiko   

I Tjekkiet er der ikke risiko for smitte med malaria, hvorfor man ikke skal tage forebyggende 
malariatabletter hertil.  

Tyrkiet 
Om man rejser til Tyrkiet for at besøge de populære turistområder eller for at besøge og opholde sig hos 
lokalbefolkningen, bør man blive vaccineret. Hvilke vaccinationer, der bliver anbefalet, afhænger bl.a. af, 
hvad rejsens formål er, rejsens varighed og hvor i landet man skal opholde sig. Det gælder for alle, at 
man anbefales at starte på sit vaccinationsprogram senest en måned før afrejse, da nogle af 
vaccinationerne skal gives mere end en gang for at opnå optimal beskyttelse.  

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 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 hepatitis B, hvilket kan ske ved f.eks. 
hospitalsindlæggelser, tatovering og piercing.  

 Tyfus: Vaccinen tilrådes rejsende, der skal leve under ringe 
dårlige sanitære forhold og/eller spise meget lokalt som fra 
f.eks. gadekøkkenerne, hvor den hygiejniske kvalitet kan 
være ringe.  

   

1-6 måneder:  

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

Følgende vacciner kan overvejes: Hepatitis B: Vaccinen anbefales 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 forurenet 
med hepatitis B, hvilket kan ske ved f.eks. 
hospitalsindlæggelser, tatovering og piercing.  

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



f.eks. gadekøkkenerne, 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: Vaccinen anbefales til de rejsende, der er i risiko for 
ofte at komme i tæt kontakt med de lokale hunde, da smitten 
hovedsageligt sker ved bid, krads eller slik på ikke-intakt hud 
som sår og rifter af en hund, der selv er smittet med rabies. I 
turistområderne er der ikke risiko for smitte, hvorfor vaccinen 
ikke er nødvendig her.   

 Tuberkulose: Vaccinen tilrådes primært kun de rejsende, der 
stammer fra Tyrkiet og er rejst hjem for at besøge og bo hos 
lokal familie og venner.  

  

Malariarisiko   

I Tyrkiet er der risiko for malaria fra maj til og med september i den sydøstlige del af landet i følgende 
provinser: Sanliurfa, Mardin og Diyarbakir. I selve turistområderne og den vestlige og sydvestlige del af 
landet er der ingen risiko for smitte. Ofte kan man nøjes med at beskytte sig imod smitte ved at anvende 
myggenet og –spray, når man befinder sig i risikoområderne.  

 

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/

