
 

 

 

Orientering om leveringsforsinkelse for 5 års booster vaccinen 
til børnevaccinationsprogrammet (DiTeKiPol booster) 
 

I forbindelse med salget af vaccineproduktionen på Statens Serum Institut til AJ Vacci-

nes er der indgået kontrakt om, at AJ Vaccines i en 30 måneders periode skal levere 

de to vacciner, der anvendes i børnevaccinationsprogrammet.  

 

Som en del af aftalen skal AJ Vaccine levere 5 års booster vaccinen (DiTeKiPol boo-

ster) den 30. maj og den 15. august 2017.  

 

Den 15. maj 2017 har AJ Vaccines imidlertid meddelt Statens Serum Institut, at der vil 

være en leveringsforsinkelse af booster vaccinen, idet AJ Vaccines først vil kunne le-

vere vaccinen i slutningen af juni 2017.  

 

Statens Serum Institut har vurderet, at der med en forventet levering i slutningen af 

juni 2017 er tale om en mindre leveringsforsinkelse, der under normale forhold (al-

mindelig lagerbeholdning) er almindelig og uproblematisk. Statens Serum Instituts la-

gerbeholdning er imidlertid begrænset på nuværende tidspunkt, idet der ifølge Sta-

tens Serum Institut er en generel mangel i markedet på booster vaccinen.  

 

Statens Serum Institut vurderer på denne baggrund, at booster vaccinen ikke kan 

undgå at komme i restordre i en periode på 2-3 uger (med start ca. 2. uge i juni).  

 

Som følge heraf har Statens Serum Institut foreslået, at der bliver sat restriktioner på 

det nuværende lager, og at påmindelsesordningen for de 6 og 14 årige i relation til 

børnevaccinationsprogrammet sættes på standby.  

 

Statens Serum Institut orienterer om den ændrede restriktionspraksis og restordre 

problematikken på sin ordreside.  

 

Det er endvidere Statens Serum Instituts vurdering, at restordren ikke synes at få 

større konsekvenser for børnevaccinationsprogrammet, idet leveringsforsinkelsen er i 

sommerferieperioden. 
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