12. august 2021

Modernas COVID-19-vaccine
Nedenfor kan du læse mere om vaccinens effekt, dens mulige bivirkninger, og hvad du skal være
opmærksom på, efter du har modtaget vaccinen.
Vaccinen får immunsystemet til at danne antistoffer, der beskytter mod COVID-19
Forsøgene bag vaccinen viser, at den giver beskyttelse mod COVID-19 efter endt vaccination. Trods
vaccination er der en lille risiko for at blive smittet med COVID-19, men skulle det ske, vil du som
vaccineret typisk få et mildere forløb. Det er endnu uvist, hvor længe vaccinationen beskytter

Bivirkninger - fra almindelige til sjældne
Nedenfor kan du se de kendte bivirkninger ved vaccinen.
Milde eller moderate bivirkninger er ganske almindelige og går over i løbet af et par dage.
Her behøver du ikke kontakte en læge. Hvis du oplever alvorlige symptomer, bør du søge lægehjælp.
Bemærk, at der typisk er lidt flere bivirkninger efter andet stik.
Meget almindelige bivirkninger (over 10%)
• Smerter på indstikssted
• Træthed
• Hovedpine
• Muskelømhed
• Ledsmerter
• Kulderystelser
• Kvalme/opkastning
• Hævelse/ømhed i armhulen
• Feber
• Hævelse på indstiksstedet

Meget almindelige bivirkninger
(Oplevet af forsøgspersoner i procent)
92

Hævelse på indstiksstedet

Ikke almindelige
bivirkninger (0.1 - 1%)
Rødme
• Kløe på indstiksstedet
Sjælden bivirkning (under 0.1%)
• Ansigtshævelse
•

(hævelse i ansigtet kan forekomme hos patienter,
som har fået kosmetiske ansigtsindsprøjtninger)

Midlertidig lammelse i ansigtet

Træthed

70
65

Hovedpine

62

Kulderystelser

Almindelige Kvalme
bivirkninger
(1 - 10%)
/ opkastning
• Udslæt Hævelse / ømhed i armhulen
• Udslæt, rødme eller
Feber
nældefeber
på indsstiksstedet

Smerter på indstiksstedet

Muskelømhed

46

Ledsmerter

45

Kulderystelser

23

Kvalme / opkastning

20

Hævelse / ømhed i armhulen

16

Feber

15

Hævelse på indstiksstedet
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Meget sjældne (op til 0.01%)
• Hjertemuskelbetændelse (myokarditis) og hjertehindebetændelse (perikarditis)

I meget sjældne tilfælde kan du opleve overfølsomhed eller en kraftig allergisk reaktion, såkaldt anafylaksi.
Symptomerne på anafylaksi er:
Svimmelhed, ændret hjerterytme (puls), kortåndethed, hvæsende vejrtrækning, hævede læber/ansigt/hals,
nældefeber/udslæt, kvalme/opkastning, mavesmerter

Læs vaccinens indlægsseddel på lmst.dk/covid19vacciner-moderna

