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Produkt
Jcovden® (Ad26.COV2-S [rekombinant]) suspension til injektion. (Forhandles under navnet 
Jcovden®).

Målgruppe
Vaccinen er godkendt til personer på 18 år eller derover som aktiv immunisering mod SARS-
CoV-2 infektion.

En boosterdosis på 0,5 mL kan administreres hos personer på 18 år, mindst 2 måneder efter den 
primære vaccination med Jcovden, og som en heterolog boosterdosis efter fuldendt primær-
vaccination med en mRNA covid-19 vaccine eller en adenoviral vektorbaseret Covid-19 vaccine. 
Doseringsintervallet for den heterologe booster, er det samme som det, der er godkendt til en 
boosterdosis af den vaccine, der blev brugt til primærvaccination.

Vaccinationsdosis og intervaller
Jcovden® er et multidosis hætteglas klar til brug. Hvert hætteglas indeholder mindst 5 doser á 
0,5 mL.

Vaccinen administreres som en enkeltdosis på 0,5 mL. Vaccinen injiceres intramuskulært i delta-
musklen. Man kan ikke bruge Jcovden® til at færdiggøre nogle af de andre primærvaccinati-
onsforløb mod covid-19.

Varighed og effekt
Den fulde beskyttelse indtræder tidligst 14 dage efter vaccination. Varigheden af beskyttelsen  
er ukendt. Et stort godkendelsesstudie af vaccinen har vist ca. 67% beskyttelse mod infektion 
med SARS-CoV-2.

Hvem bør ikke vaccineres?
Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne. Personer, der tidligere har 
oplevet anafylaktisk straksreaktion efter tidligere vaccination eller efter injektion af et andet 
lægemiddel, bør vurderes af en læge, før de vaccineres.

Børn under 18 år samt gravide og ammende. I tilfælde af akut sygdom eller feber over 38 °C bør 
vaccinationen udskydes.

Se SSI vaccineleksikon for yderligere informationer: https://www.ssi.dk/vaccinationer/vaccine-
leksikon/c/covid-19-vaccine-janssen.

Graviditet og amning
Vaccinen bør ikke anvendes til gravide og ammende. Hos kvinder i den fødedygtige alder bør 
graviditet så vidt muligt udelukkes før vaccination ved at spørge ind til dette. Utilsigtet vaccina-
tion under graviditet vurderes normalt ikke som grund til provokeret abort. Der henvises til egen 
læge.

Hyppigste bivirkninger
Smerte og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, træthed, muskelsmerter, kvalme og feber. De 
fleste bivirkninger kommer 1-2 dage efter vaccination og forsvinder igen efter få dage.

Indgår ikke i det generelle 
vaccinationsprogram  
men kan tilvælges.
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