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Produkt
Comirnaty® covid-19-vaccine fra Pfizer/BioNTech, koncentrat til fortynding før injektion. 

Målgruppe
Vaccinen er godkendt til personer på 5 til og med 11 år som aktiv immunisering mod SARS-CoV-2 
infektion. Sundhedsstyrelsen anbefaler for nuværende generelt ikke primær- eller boostervac-
cination 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 kon-
kret, individuel vurdering af en speciallæge i pædiatri. 

Vaccinationsdosis og intervaller
Comirnaty® er et multidosis hætteglas og skal fortyndes før brug. Hvert hætteglas indeholder 
1,3 mL før opblanding med diluent og 2,6 mL efter, sv.t. 10 doser á 10 mikrogram vaccineantigen. 
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at den kanyle, der anvendes ved optræk af de 0,2 mL bliver sid-
dende på sprøjten og også anvendes til injektion. Det vurderes, at gentagende perforering af 
membranen ikke skaber problemer.
 
Der gives to doser (0,2 mL hver) fortyndet vaccine med mindst 21 dages interval (dog minimum 
19 dage). Vaccinen injiceres intramuskulært i deltamusklen. Startes vaccinationsserien med 
Comirnaty®, skal den afsluttes med samme vaccineprodukt. For nuværende findes der to  
vacciner med samme dosis (10 mikrogram), men med to forskellige antal mL, 0,1 mL (lilla hætte) 
og denne 0,2 mL (orange hætte). Disse to vacciner er substituerbare, men det anbefales at der 
gives samme formulering ved 1. og 2. vaccination.

Varighed og effekt
Varigheden af beskyttelse er ukendt. Den fulde beskyttelse indtræder tidligst syv dage efter 
anden dosis, varigheden af beskyttelsen mod infektion topper efter ca. 2 måneder og falder 
derefter betydeligt frem mod 6 måneder efter vaccination. Beskyttelsen mod alvorlig infektion/
indlæggelse er fortsat høj efter 6 måneder.

Hvem bør ikke vaccineres?
Børn med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne, eller som har haft alvorlige 
bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen, samt børn under 5 år bør ikke vaccineres. I 
tilfælde af akut sygdom eller feber over 38 °C bør vaccination udskydes.
 
Vaccination af børn med trombocytopeni og koagulationsforstyrrelser, bør gives med forsigtig-
hed, eftersom der kan opstå blødning efter intramuskulær injektion. Børn, hvor intramuskulær 
injektion under andre omstændigheder er kontraindiceret (fx børn med blødersygdomme), bør 
ikke vaccineres med mindre de potentielle fordele tydeligt opvejer risikoen ved vaccination.

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


