Fakta om Spikevax® fra
Moderna
Produkt

Spikevax® covid-19-vaccine fra Moderna, suspension til injektion.

Målgruppe

Vaccinerne er godkendt af EMA til personer på 12 år og derover som aktiv immunisering mod
SARS-CoV-19 infektion. Det er også den anbefaling der er gældende i Danmark. Dog forholder
det sig sådan, at man i Danmark hidtil, fortrinsvis har inviteret børn og unge i alderen 12-17 år til
at modtage COVID-19 vaccinen fra Pfizer/BioNTech. Denne gruppe vil fortsat blive inviteret til
at modtage denne vaccine.

Vaccinationsdosis og intervaller

Spikevax® er et multidosis hætteglas klar til brug. Hvert hætteglas på 6,3 mL indeholder mindst
10 doser á 0,5 mL.
Der gives to doser (0,5 mL hver) ufortyndet vaccine med mindst 28 dages mellemrum (dog minimum 25 dage). Vaccinen injiceres intramuskulært i deltamusklen.
Startes vaccinationsserien med Spikevax®, bør den afsluttes med samme type vaccine.

Varighed og effekt

Varigheden af beskyttelsen er ukendt, men det vurderes, at der ses immunitet efter færdigvaccination i mindst 12 måneder. Den fulde beskyttelse indtræder tidligst 14 dage efter anden
dosis. Et stort studie af vaccinen har vist ca. 94% beskyttelse.

Hvem bør ikke vaccineres?

Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne eller som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen. Personer, der tidligere har oplevet anafylaktisk straksreaktion efter vaccination eller efter injektion af et andet lægemiddel, bør vurderes af en læge, før de vaccineres.
I tilfælde af akut sygdom eller feber over 38 °C bør vaccination udskydes.
Vaccination bør gives med forsigtighed til personer med trombocytopeni og koagulationsforstyrrelser, og der bør anvendes særlige kanyler (fx størrelse 25-27 G), eftersom der kan opstå
blødning efter intramuskulær injektion hos denne gruppe. Bløderpatienter med svær eller moderat hæmoﬁli A eller B eller svær von Willebrands sygdom kan vaccineres intramuskulært, hvis
de har modtaget forebyggende behandling med faktorpræparat få timer før vaccination.

Graviditet og amning

Pr. den 21. juli 2021 anbefales vaccination af gravide og ammende. Disse personer indgår i det
generelle vaccinationsprogram.

Hyppigste bivirkninger

Smerte på injektionsstedet, hævede lymfeknuder under den arm, hvor der er vaccineret, træthed, hovedpine, muskelsmerter, ledsmerter og feber der forsvinder igen efter få dage. Der kan
også opstå rødme og hævelse på injektionsstedet samt kvalme.

Se produktresuméet og SSI’s vaccineleksikon for yderligere detaljer om vaccinen.
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