
Du har fått ett vaccin som heter Spikevax som tillverkas av MODERNA 
BIOTECH SPAIN.

Fullständig information (bipacksedel) om vaccinet fi nns för dig att 
läsa på Läkemedelsverkets hemsida: www.lakemedelsverket.se

Det som står i rutan nedan är hämtat från bipacksedeln:

Dessa biverkningar är ofta ofarliga och 
brukar gå över av sig själv. Om du däremot 
får feber som varar i mer än 24 timmar, 
kraftiga besvär eller om du får andra besvär 
som inte försvinner inom några dagar ska du 
höra av dig till vården för en bedömning.

Symtomen kan också vara tecken på sam-
tidig infektion av covid-19, följ då allmänna 
råden för provtagning och isolering.

Om du misstänker att du fått biverkningar 
kan du gärna själv rapportera direkt till 

Läkemedelsverket: www.lakemedelsverket.se. 
Välj rapportera misstänkt biverkning för 
läkemedel. Där fi nns även blankett att skriva 
ut på papper.

Genom att rapportera biverkningar kan du 
bidra till att öka informationen om läkeme-
dels säkerhet. 

Om du är osäker eller behöver hjälp med 
rapporteringen kan du också höra av dig till 
vården.

Liksom alla läkemedel kan detta vaccin orsaka 
biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga biverkningar: 
kan förekomma hos fl er än 1 av 10 personer

• svullnad/ömhet i 
underarmen

• huvudvärk
• illamående
• kräkningar
• muskelvärk, ledvärk 

och stelhet

• smärta eller svullnad 
på injektionsstället

• känner dig väldigt 
trött

• frossa
• feber

Fortsätt följa de allmänna råden för att minska smittspridning av 
covid-19 trots att du är vaccinerad.
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