
Fakta om Comirnaty Original/Omikron BA.1® fra Pfizer/
BioNTech, boostervaccination af personer i alderen 12 år 
og ældre, dosis 0,3 mL, hætteglas med grå hætte

Se produktresuméet og SSI’s vaccineleksikon for yderligere detaljer om vaccinen.
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Produkt
Comirnaty Original/Omikron BA.1® fra Pfizer-BioNTech, suspension klar til brug efter optræk fra 
hætteglas.

Målgruppe
Vaccinen er godkendt af EMA til personer på 12 år og derover som aktiv immunisering mod 
SARS-CoV-2-infektion. Vaccinen indgår i det generelle booster-vaccinationsprogram mod  
covid-19 i Danmark til personer på 18 år og derover som tidligere har gennemført mindst ét 
primært vaccinationsforløb mod covid-19.

Vaccinationsdosis og intervaller
Comirnaty Original/Omikron BA.1® leveres i et multidosis hætteglas med suspension klar til 
brug. Hvert hætteglas på 2,25 mL indeholder mindst 6 doser á 15 mikrogram tozinameran og 15 
mikrogram riltozinameran.
 
Der gives én dosis (0,3 mL) vaccine som booster-vaccination. Vaccinene injiceres intramuskulært 
i deltamusklen. Dette produkt bør anvendes som booster-vaccination, hvis personen tidligere 
er primærvaccineret mod covid-19 med Comirnaty®. Hvis det ikke er muligt at vaccinere med 
samme vaccineprodukt, kan mRNA booster-vaccine fra en anden producent anvendes.
 
En boosterdosis anbefales med et minimumsinterval til tidligere primær vaccination eller  
booster-vaccination på mindst 3 måneder for personer på 12 år og derover. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler for nuværende generelt ikke primær- eller boostervaccination af 
personer under 18 år. Børn og unge, der er i særligt øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, 
vil fortsat have mulighed for både primær- og boostervaccination efter en konkret, individuel 
vurdering af en speciallæge i pædiatri.

Varighed og effekt
Varigheden af beskyttelsen er ukendt. 

Graviditet og amning
Vaccinen kan gives til gravide og ammende. Sundhedsstyrelsen anbefaler booster-vaccination 
af gravide.  

Hyppigste bivirkninger
Smerter på injektionsstedet, hovedpine, muskelsmerter, ledsmerter og feber, der forsvinder igen 
efter få dage. Der kan opstå rødme og hævelse på injektionsstedet samt kvalme.  


