
Vaccinationsanbefalinger til Nordamerika 
 

El Salvador 
Når ens rejse er bestilt til El Salvador betyder det også, at man bør få styr på sine vaccinationer. De 
anbefalede vacciner afhænger af rejsens længde, hygiejniske forhold og formål med rejsen. Alle 
anbefales, at starte på sine vaccinationsanbefalinger senest en måned før afrejse, da nogle af vaccinerne 
skal gives mere end en gang for at få 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: For rejsende, som er i særlig risiko for at have 

ubeskyttet seksuel kontakt med en smittet person og/eller 
komme i kontakt med blod, der er kontamineret med virusset, 
hvilket kan ske under hospitalsophold, piercing og tatovering, 
gælder det, at man anbefales at blive vaccineret.    

 Tyfus: Vaccinationen bør overvejes til rejsende, der skal leve 
under ringe sanitære forhold og/eller spise fra køkkener som 
gadekøkkenerne, hvor den hygiejniske kvalitet er dårlig.   

   
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 og/eller spise fra køkkener som 
gadekøkkenerne, hvor den hygiejniske kvalitet kan være 
dårlig.   

 
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 har en 

særlig risiko for hyppigt at være i tæt kontakt med de lokale 
hunde, eftersom smitten primært sker ved bid, krads eller slik 
på ikke-intakt hud som sår og rifter af en hund, der selv er 
smittet.  

 Tuberkulose: Vaccinen anbefales primært kun til de rejsende, 
som stammer fra El Salvador og nu rejser hjem for at besøge 
og opholde sig hos lokal familie og venner.  

 
Krav angående gul feber-vaccination  
Myndighederne i El Salvador kræver, at alle rejsende, der kommer enten 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 
gældende dokumentation for gul feber-vaccinen. For selve vaccinen gælder det, at den skal gives mindst 
10 dage før afrejse, da det varer dette tidsrum, før vaccinen har fuld beskyttende effekt. Herefter er man 
beskyttet i 10 år.  
 
Malariarisiko  
Der er en meget lav risiko for smitte med malaria i landeområderne langs grænserne til Honduras og 
Guatemala. 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 kommer til at befinde sig i områder med høj 
risiko for malariasmitte og derfor skal tage forebyggende malariatabletter.  



 
Guatemala 

 
Inden afrejse til Guatemala anbefales det, at man har fået de anbefalede vacciner. Hvilke vacciner, der 
anbefales, afhænger bl.a. af rejsens længde, opholdssteder i landet og sanitære forhold under rejsen. Det 
tilrådes, at man starter på sit vaccinationsprogram senest en måned før afrejse, eftersom nogle vacciner 
skal gives over 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: Vaccinen bør overvejes af 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. Dette kan bl.a. ske under 
hospitalsophold, piercing og tatovering.    

 Tyfus: Vaccinen bør overvejes af rejsende, der skal leve 
under dårlige sanitære forhold og/eller spise fra køkkener 
med ringe hygiejnisk kvalitet som f.eks. gadekøkkener.    

   
1-6 måneder:  
Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A og hepatitis B.  
Følgende vacciner kan overvejes: Tyfus: Vaccinen bør overvejes af rejsende, der skal leve 

under dårlige sanitære forhold og/eller spise fra køkkener 
med ringe hygiejnisk kvalitet som f.eks. gadekøkkener.      

 
Mere end 6 måneder:  
Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A, hepatitis B og tyfus.  
Følgende vacciner kan overvejes: Rabies: Vaccinen bør overvejes af rejsende, der er i risiko for 

ofte at opholde sig i tæt kontakt med de lokale hunde, da 
smitten hovedsageligt sker ved krads, bid eller slik på ikke-
intakt hud som sår og rifter af en hund, der selv er smittet 
med rabies.   

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

 
Krav angående gul feber-vaccination  
For at få indrejsetilladelse til landet er det et krav, 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 i mere 
end 12 timer, skal kunne fremvise gyldig dokumentation for gul feber-vaccinen. Derudover bør vaccinen 
gives mindst 10 dage før afrejse, da det varer dette tidsrum, før vaccinen har fuld beskyttende effekt. 
Herefter beskytter den imod sygdom i 10 år.  
 
Malariarisiko  
Hele året rundt er der risiko for malaria i områder under 1500 meters højde. Der er høj risiko i området 
Escuintla specielt i dets kommuner Gomera, Masagua, Santa Lucia Cotzumalguapa og Tiquisate samt i 
området Alta Verapaz, hvor det særligt gælder for dets kommuner Telemán, Panzós og La Tinta. 
Risikoen for smitte er lavere i områderne Chiquimula, Izabal, Zacapa, Baja Verapaz og Suchitepéquez. 
Det anbefales, at man får gennemgået sin rute med en certificeret vaccinatør på apoteket for at 
undersøge, om det er nødvendigt eller ej at tage forebyggende malariatabletter. Derudover anbefales alle 
at anvende myggenet og –spray på sin rejse for at mindske risikoen for myggestik og dermed smitte.  
 



Haiti 
 
En af rejseforberedelserne til Haiti indbefatter vaccination. De anbefalede vacciner afhænger bl.a. af  
rejsens varighed og sanitære forhold. Det tilrådes alle at starte på sit anbefalede vaccinationsprogram 
senest en måned før afrejse, da nogle af vaccinerne skal gives mere end en gang for at have 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: Det tilrådes, at rejsende, der har en 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 kan ske ved piercing, tatovering og 
hospitalsindlæggelser, skal vaccineres.  

 Tyfus: Det tilrådes, at rejsende, der skal opholde sig under 
ringe sanitære forhold og/eller spise fra køkkener med dårlig 
hygiejnisk kvalitet som f.eks. gadekøkkener, bør blive 
vaccineret før afrejse.    

1-6 måneder:  
Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A og hepatitis B.  
Følgende vacciner kan overvejes: Tyfus: Det tilrådes, at rejsende, der skal opholde sig under 

ringe sanitære forhold og/eller spise fra køkkener med dårlig 
hygiejnisk kvalitet som f.eks. gadekøkkener, bør blive 
vaccineret før afrejse.  

 
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 har en særlig 

risiko for hyppigt at komme i tæt kontakt med de lokale 
hunde, da smitten primært sker via bid, krads eller slik på 
ikke-intakt hud som sår og rifter af en smittet hund.  

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

 
Malariarisiko  
På hele Haiti er der høj risiko for smitte med malaria hele året rundt. Derfor anbefales det, at man tager 
forebyggende malariatabletter for at beskytte sig. Derudover bør man anvende myggenet og –spray for at 
mindske risikoen for myggestik og dermed smitte. Hvis man er i tvivl om, hvordan man bør beskytte sig, 
anbefales det, at man gennemgår sin rute med en uddannet vaccinatør på apoteket.  
 

Honduras 
 
Det anbefales, at alle rejsende bliver vaccineret inden rejsen går til Honduras. Det kan være varierende, 
hvilke vaccination man bliver anbefalet, da vaccinationsanbefalingerne bl.a. afhænger af rejsens længde, 
sanitære forhold og specifikke destinationer i landet. Dog tilrådes alle at starte på sit vaccinationsprogram 
senest en måned før afrejse, fordi 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: Vaccinen bør overvejes til rejsende, som er i 

risiko for at have ubeskyttet seksuel kontakt med en smittet 
person og/eller komme i tæt kontakt med blodprodukter, der 
er blevet forurenet med virusset, hvilket kan forekomme 
under hospitalsophold, tatovering og piercing.  

 Tyfus: Vaccinen bør overvejes, hvis man skal leve og 
opholde sig under ringe sanitære forhold og/eller spise meget 
lokalt som f.eks. fra gadekøkkener, hvor der kan være ringe 
hygiejnisk kvalitet.    

1-6 måneder:  
Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A og hepatitis B.  
Følgende vacciner kan overvejes: Tyfus: Vaccinen bør overvejes, hvis man skal leve og 

opholde sig under ringe sanitære forhold og/eller spise meget 
lokalt som f.eks. fra gadekøkkener, hvor der kan være ringe 
hygiejnisk kvalitet.  

 
Mere end 6 måneder:  
Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A, hepatitis B og tyfus.  
Følgende vacciner kan overvejes: Rabies: Vaccinen bør overvejes, hvis der er risiko for, at man 

som rejsende hyppigt kommer tæt på de lokale hunde, da 
smitten primært sker via krads, bid og slik på ikke-intakt hud 
af en smittet hund. Ofte anbefales vaccinen til backpackere.  

 Tuberkulose: Det er primært kun rejsende, som stammer fra 
Honduras og 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 myndighedernes side af i Honduras, 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 i mere end 12 timer, skal kunne fremvise gyldig dokumentation for gul feber vaccinen for  
at få indrejsetilladelse til landet. Vaccinen skal gives mindst 10 dage før afrejse, da det varer dette  
tidsrum, før den har fuld beskyttende effekt, hvorefter man er beskyttet i 10 år.  
 
Malariarisiko  
Året rundt er der høj risiko for malariasmitte i Honduras i provinserne Colon og Gracia a Dios, hvor 
risikoen er højest i Gracia Dios. Der er moderat smitterisiko i provinserne Atlantida, El Pareiso, Yoro og 
Olancho. Eftersom smitterisikoen er varierende i landet anbefales det, at man gennemgår sin rejse med 
en certificeret vaccinatør på apoteket for at undersøge, om det er nødvendigt at tage forebyggende 
malariatabletter eller ej. Derudover anbefales alle at anvende myggenet og –spray for at mindske risikoen 
for myggestik og dermed smitte.  
 

Nicaragua 
 
Når man rejser langt væk fra Danmark anbefales det at blive vaccineret, hvilket også gælder for rejser til 
Nicaragua. Hvilke vacciner, der præcist bliver anbefalet, afhænger f.eks. af rejsens hygiejniske forhold, 
rejsens længde og specifikke destinationer i landet. Ens for alle er, at man bør starte på sit 
vaccinationsprogram senest en måned før afrejse, fordi nogle vacciner skal gives flere gange 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: Vaccination anbefales, hvis man 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. Kontakten med blod kan f.eks. ske under 
piercing, tatovering og hospitalsindlæggelser.  

 Tyfus: Vaccination anbefales, hvis man skal spise fra 
køkkener med ringe hygiejniske kvalitet som f.eks. 
gadekøkkener og/eller leve under dårlige sanitære forhold.  

1-6 måneder:  
Minimumsanbefalede vacciner: Difteri-Stivkrampe (Tetanus), hepatitis A og hepatitis B.  
Følgende vacciner kan overvejes: Tyfus: Vaccination anbefales, hvis man skal spise fra 

køkkener med ringe hygiejniske kvalitet som f.eks. 
gadekøkkener og/eller leve under dårlige sanitære forhold. 

 
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, som ofte kan 

komme i tæt kontakt med de lokale hunde, fordi smitten 
hovedsageligt sker ved krads, bid eller slik på ikke-intakt hud 
som sår og rifter af en smittet hund. Ofte anbefales 
backpackere denne vaccine.  

 Tuberkulose: Hvis man som rejsende stammer fra Nicaragua 
og rejser hjem for at besøge og opholde sig hos lokale 
venner og familie, bør man blive vaccineret. Almindelige 
turistrejsende anbefales normalt ikke vaccinationen.  

 
Malariarisiko  
Der er året rundt lav risiko for smitte med malaria primært i Region Autonoma del Atlantico Norte. Til tider 
kan der også være risiko for smitte i Boaca, Chinandega, Jinoteca, Leon og Matagalpa. I de centrale og 
vestlige områder af landet er risikoen meget lav. Eftersom malariarisikoen er varierende i landet 
anbefales det, at man gennemgår sin rejse med en uddannet vaccinatør på apoteket for at undersøge, 
om det er nødvendigt til ens rejse at tage forebyggende malariatabletter eller ej. Ellers anbefales det alle, 
at man 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/

