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Information om COVID-19 vaccination af
sundhedspersonale i Region Nordjylland
Når du får tilbudt vaccine mod COVID-19 med Comirnaty® (Pfizer/BionTech) eller COVID-19 Vaccine
Moderna®, er det vigtigt, du læser nedenstående information først. Er der kontraindikation mod disse
vacciner, bør det ikke foretages. Er der særlige forhold, der maner til forsigtighed, bør du tale med en
læge først.
Kan du således ikke modtage vaccination, skal du hurtigst muligt kontakte din nærmeste leder, så en
kollega i stedet kan tilbydes vaccination, og en allerede klargjort vaccinedosis ikke går til spilde.

Kontraindikationer
Comirnaty® og COVID-19 Vaccine Moderna®
Anafylaktisk straksreaktion
Kendt allergi over for indholdsstof eller hjælpestof
Graviditet og amning

Særlig forsigtighed
Anafylaktisk straksreaktion efter anden vaccination eller injektion af lægemiddel

Mastocytose

Hvis du ved 1. vaccination med ovenstående vacciner havde
en anafylaktisk straksreaktion, bør du ikke modtage 2. vaccination.
Hvis du har kendt allergi over for det aktive indholdsstof (enkeltstrenget mRNA) eller hjælpestoffer (f.eks. macrogoler, også
kendt som PEG eller polyethylen glycol) i ovenstående vacciner, bør du ikke modtage vaccination.
Der er utilstrækkelig dokumentation for sikkerhed og effekt af
ovenstående vacciner ved gravide og ammende kvinder, så
vaccination anbefales ikke.

Er du udredt og diagnosticeret med en lægemiddelallergi
(f.eks. mod penicillin, NSAID), kan du modtage vaccination.
Hvis du tidligere har haft anafylaktisk straksreaktion efter vaccination eller injektion af et lægemiddel, hvor du efterfølgende
ikke er udredt for allergi, har du en øget risiko for anafylaktisk
reaktion ved ovenstående vacciner. Det skyldes, at du kan
have en uerkendt allergi mod magrogoler. Udskyd vaccinationen og kontakt læge.
Hvis du har mastocytose, skal Mastocytosecentret, Odense
Universitetshospital vurdere, om du kan modtage ovenstående vacciner.
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Koagulationsforstyrrelse

Akut infektion og/eller feber

Mistænkt eller bekræftet COVID-19

Hvis du har en forstyrrelse i koagulationssystemet (f.eks.
trombocytopeni, hæmofili A og B, von Willebrands sygdom),
har du en øget risiko for intramuskulær blødning efter injektion
i en muskel.
Blodfortyndende behandling udgør ingen særlig risiko.
Hvis du har en akut infektion og/eller feber med temperatur ≥
380, bør vaccination udskydes.
Lette forkølelsessymptomer, hvor COVID-19 ikke mistænkes,
er tilladt
Hvis du tidligere har fået påvist COVID-19 eller har haft COVID-19 relateret sygdom, kan du tidligst vaccineres 4 uger efter overstået sygdom.
Hvis du har symptomer på COVID-19 eller har du været tæt
kontakt og afventer testsvar, udskydes vaccination til negativt
testsvar.
Hvis du afventer testsvar af anden årsag, kan vaccination foretages.

Bivirkninger
Milde bivirkninger
De fleste bivirkninger til ovenstående vacciner er milde til moderate og giver ikke anledning til behandling. Der er oftest ikke behov for kontakt til læge. Meget almindelige bivirkninger (hyppighed > 10
%) er:
-

Smerte og hævelse ved indstikssted
Træthed
Hovedpine
Muskel/led smerter
Kulderystelser
Kvalme/opkastning
Feber med temperatur < 380

Bivirkninger er generelt hyppigere efter 2. vaccination end efter 1. vaccination.

Alvorlige bivirkninger
Alvorlige bivirkninger er sjældne (hyppighed < 1 %) i godkendelsesstudierne. Efter ibrugtagning af
ovenstående vacciner er der set tilfælde af anafylaktiske reaktioner/hypersensitivitet. De fleste af
disse tilfælde er opstået ved personer, der tidligere har haft anafylaktisk reaktion ved vaccination eller
injektion af lægemidler.

Indberetning af bivirkning
Du kan selv indberette en formodet bivirkning efter vaccination til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk.
En undervisningsvideo og en skriftlig vejledning er tilgængelig på PersonaleNet. Tryk på forsiden på
det gule felt ”Info om COVID-19 - herunder vaccine, test, arbejdsmiljø og FAQ”. I venstre side under
”Coronavirus” trykker du på ”Bivirkning til COVID-19-vaccinerne”.
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Har du spørgsmål til indberetningen, er der hjælp at hente. Kontakt bivirkningsmanageren på Klinisk
Farmakologisk Enhed, Aalborg Universitetshospital på bivirkningsmanager@rn.dk eller Tlf. 40 15 75
78 (alle hverdage kl. 8.00 – 16.00)
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