Er du færdigvaccineret
med vaccinen fra
AstraZeneca?
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du nu bliver revaccineret med en mRNA-vaccine
mod COVID-19, hvis du har modtaget to stik med vaccinen fra AstraZeneca.
Læs denne pjece, inden du bliver vaccineret.
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Hvorfor bliver jeg tilbudt revaccination med
en mRNA-vaccine?
Sundhedsstyrelsen vurderer, at du vil have gavn af at blive vaccineret mod COVID-19 igen.
Ved at blive vaccineret med et 3. stik får du en bedre og formodentlig også en længerevarende beskyttelse mod COVID-19.
Vaccinerne mod COVID-19 er yderst effektive. De forebygger smitte, alvorlig sygdom og indlæggelse med COVID-19. For de fleste giver vaccinerne en god beskyttelse 6 måneder efter,
at de er færdigvaccineret.
Vaccinernes beskyttende effekt falder dog hos alle vaccinerede med tiden, og for nogle personer sker det hurtigere end for andre. Hvis man har høj alder, hvis det er lang tid siden, at man
er blevet vaccineret, og hvis man har kroniske sygdomme, kan den beskyttelse, man har fået
fra vaccinen, aftage hurtigere. Derfor anbefaler vi, at du tager imod tilbuddet om revaccination.
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du bliver revaccineret, når du får en invitation og gerne inden,
at der er gået 9 måneder. Det gør vi for at sikre, at du fortsat har høj beskyttelse af vaccinen.
Det er gratis at blive vaccineret, og det er frivilligt, om du vil tage imod tilbuddet.

Det skal du vide, inden du bliver vaccineret
Du bliver tilbudt et 3. stik med en mRNA-vaccine fra Pfizer-BioNTech. Vaccinen er meget
sikker og effektiv.
Inden du bliver vaccineret, skal du vide, at det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) ikke
har godkendt, at personer, som tidligere er færdigvaccineret med vaccinen fra AstraZeneca,
modtager et 3. stik med en mRNA-vaccine mod COVID-19.
Sundhedsstyrelsen vurderer, at der ikke vil være risiko for alvorlige bivirkninger ved et 3. stik
med en mRNA-vaccine, når du tidligere har modtaget to stik med vaccinen fra AstraZeneca.
Ligesom første gang du blev vaccineret, kan du opleve almindelige bivirkninger, fx ømhed
ved indstiksstedet, træthed, muskelsmerter, hovedpine og feber. Det kan ikke udelukkes, at
bivirkningerne kan være værre ved 3. stik.

Hvordan bestiller jeg tid til revaccination?
Du vil automatisk modtage en invitation til revaccination i din e-Boks, når der er gået 6 måneder og 2 uger siden, at du blev færdigvaccineret. Du bestiller tid til revaccination ved at
logge på www.vacciner.dk med dit NemID. Her kan du se ledige tider, og hvor i landet du kan
blive revaccineret.
Hvis du er fritaget for digital post, vil du modtage et brev med posten, og du kan bestille tid
ved at ringe til den regionale hotline.

Hvordan foregår min revaccination?
Revaccination foregår ligesom sidste gang, du blev vaccineret.
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Kan jeg få bivirkninger ved revaccination?
Alle vacciner har bivirkninger, og det gælder også vaccinerne mod COVID-19. Det er dog ikke alle,
som bliver ramt af bivirkninger. Der vil mest være tale om milde bivirkninger, som hurtigt går over
igen. Det kan være feber eller ømhed dér, hvor du er blevet stukket. Ved revaccination kan du opleve,
at de almindelige bivirkninger bliver lidt værre, end ved dine tidligere vaccinationer.
Eksempler på almindelige bivirkninger
Lokale reaktioner
• Smerter og rødme på indstiksstedet

Generelle reaktioner
• Træthed
• Hovedpine
• Muskel- og ledsmerter
• Kulderystelser
• Let temperaturstigning

Eksempler på sjældne bivirkninger
•
•
•
•

Svære allergiske reaktioner
Vejrtrækningsbesvær
Hududslæt
Hævelser i ansigtet
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I sjældne tilfælde kan der ses svære allergiske straksreaktioner, som kommer umiddelbart
efter, at du er blevet vaccineret. Har du en svær allergi mod f.eks. lægemidler, skal du være
opmærksom på dette, inden du bliver vaccineret. I forbindelse med vaccination mod COVID-19
vil der altid være sundhedspersonale klar til at hjælpe.
Du bør kontakte din læge, hvis du oplever alvorlige symptomer, efter du er blevet revaccineret.
Det kan f.eks. være allergiske symptomer som vejrtrækningsbesvær eller hududslæt. Lægen kan
vurdere, om symptomerne skyldes vaccinen og igangsætte behandling, hvis du har brug for det.
Lægen har pligt til at indberette formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen. Du kan også
selv indberette formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen via www.lmst.dk.
Hvis du oplever velkendte og forbigående symptomer efter vaccination, behøver du ikke
kontakte læge.
Der er lidt forskel på, hvilke bivirkninger og reaktioner der er mest hyppige ved de forskellige
vacciner. Du kan læse mere på www.sst.dk/covid-vaccination.

Det er fortsat vigtigt at forebygge smitte
Selvom du er revaccineret med et tredje stik, er der stadig en risiko for, at du kan bære smitte
videre til andre. Derfor er det vigtigt, du stadig følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for at
mindske smitte:

Husk stadig de gode råd, som er med til at holde smitten på afstand

Bliv hjemme og
bliv testet, hvis du
får symptomer

Hold afstand

Luft ud og skab
gennemtræk

Vask hænder tit
eller brug
håndsprit

Gør rent, særlig t
mange rører ved

Hvor kan jeg finde svar på flere spørgsmål?
Du kan altid finde den nyeste information om vaccination mod COVID-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk/covid-vaccination. Her kan du også læse mere om ny coronavirus og COVID-19 på www.sst.dk/corona eller om andre vaccinationstilbud, fx influenza på
www.sst.dk/da/influenza.
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