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Du får et nyt tilbud om vaccination
uden AstraZeneca-vaccinen
Du modtager dette brev, fordi du er blevet vaccineret med COVID-19 vaccinen fra
AstraZeneca (Vaxzevria®).
Sundhedsstyrelsen har nu besluttet, at Vaxzevria® tages ud af vaccinationsprogrammet. Det
betyder, at din tid til anden vaccination med Vaxzevria® bliver annulleret. Du vil modtage en
ny invitation til vaccination med en anden vaccinetype.
Med dit første stik med Vaxzevria® er du allerede godt beskyttet mod alvorlig sygdom med
COVID-191. Vi anbefaler dog, at du bliver vaccineret igen med en anden vaccine, så
beskyt telsen mod COVID-19 bliver endnu bedre.
Sundhedsstyrelsen har gennemgået dokumentation og de faglige anbefalinger fra andre
lande og har på den baggrund besluttet, at det bedste tilbud til dig er at få ét andet stik
med en såkaldt mRNA-vaccine. Du vil derfor blive tilbudt et nyt vaccinationsforløb ca. 12
uger efter, at du fik dit første stik med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca. To uger efter
dit andet stik kan du betragtes som færdigvaccineret.

Beslutningen om at fortsætte vaccinationsindsatsen uden AstraZeneca’s vaccine
Der er vist en sammenhæng mellem sjældne, men alvorlige tilfælde af bivirkninger, og COVID-19
vaccinen fra AstraZeneca (Vaxzevria®). Tilfældene er set kort tid eftervaccinationen.
Sammenholdt med, at der er god kontrol med COVID-19 epidemien i Danmark, og at der er andre
tilgængelige vacciner mod COVID-19, har Sundhedsstyrelsen besluttet at fortsætte vaccinationen
mod COVID-19 uden vaccinen fra AstraZeneca.
Derudover vurderer Sundhedsstyrelsen, at der ikke er stor risiko for, at sundhedssektoren bliver belastet
som følge af COVID-19 på nuværende tidspunkt. Samtidig er en stor andel af personalet vaccineret
med første stik og dermed allerede beskyttet. Det er med til at sikre, at der er en robusthed i sektoren.
Sundhedsmyndighederne overvåger alle anvendte vacciner tæt.
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Hvis du har spørgsmål om vaccination
Du kan læse mere om, hvordan du bliver vaccineret, hvem vaccinen er godkendt til, hvor effektiv den
er og om bivirkninger i pjecen: ”Vaccination mod COVID-19”
(www.sst.dk/da/ Udgivelser/2021/Vaccination-mod-COVID-19).
Click here for information about covid-19 vaccination in English:
www.sst.dk/covid-vaccination-eng

