
   

 

Til ansatte på SØ som har fått Koronavaksine,  Comirnaty BioNTech, Pfizer 

 

Hvordan virker denne vaksinen? Vaksinen inneholder oppskriften (budbringer-RNA) på de typiske 
piggene på koronaviruset. Det gjør at kroppen lager ufarlige kopier av disse piggene som 
immunforsvaret kan trene seg på. Sånn lærer kroppen seg å kjenne igjen og forsvare seg mot ekte 
koronavirus hvis man senere blir smittet. Budbringer-RNA fra vaksinen blir raskt brutt ned av kroppen 
uten å påvirke arvestoffet. Vaksinen inneholder ikke levende virus og gir ikke koronainfeksjon. 
Koronavaksinen virker forebyggende. Den kan ikke kurere koronasykdom en allerede har fått. Full 
effekt inntrer i løpet av 1 uke etter dose 2. Allerede en uke etter andre dose, hadde rundt 95% av de 
vaksinerte i studiene fått beskyttelse. 

Bivirkninger: Fra studiene som er gjort har vi god kunnskap om vanlige og mindre vanlige 
bivirkninger hos de vaksinerte. Vi kan ikke utelukke sjeldne bivirkninger eller bivirkninger som først 
kommer til syne lang tid etter vaksinering. De fleste bivirkningene oppsto de første dagene etter 
vaksinasjon, og gikk over i løpet av et par dager: • De fleste vaksinerte får smerter på stikkstedet. • 
Andre vanlige bivirkninger er tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. 
Disse bivirkningene er vanligere etter dose 2. • Bivirkninger er sjeldnere blant eldre enn hos yngre 
voksne.  

Hva gjør jeg hvis jeg får bivirkninger? Ved forventede bivirkninger uten luftveissymptomer – skal 
man gå på jobb, men da med munnbind. Opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer 
som du tror skyldes vaksinen ta kontakt med bedriftshelsetjenesten på telefon 400 01 720, de vil 
melde dette til Folkehelseinstituttet.  

Vaksinasjonskort: Bedriftshelsetjenesten vil melde inn til Sysvak at du har fått denne vaksinen. Du 
kan selv finne din vaksinasjonsstatus, laste ned og skrive ut vaksinasjonskort på vaksinetjenesten på 
helsenorge.no. BHT kan også lage dette til de som ikke har norsk personnummer 

 

 

 Du er vaksinert i pulje: 
 

 Dose nr.:  
 

 Avtale neste dose (dag, dato, klokkeslett): 
 

 

VIKTIG: Du får påminnelse på melding når neste dose skal settes. Dette er kun en påminnelse, og det 
er viktig at klokkeslettet du får på denne lappen er den du skal møte opp til. Du er selv ansvarlig for å 
følge opp timen du får i dag og gi beskjed til din leder hvis noe inntreffer.  

 

 

https://www.felleskatalogen.no/medisin/firmaer/biontech-682779-pfizer-as-og-pfizer-norge-as-562782
https://www.felleskatalogen.no/medisin/firmaer/pfizer-562783-pfizer-as-og-pfizer-norge-as-562782

