
Fas 1 Fas 2 Fas 3 Fas 4

Januari - mars Januari - mars Februari - maj Mars - juni

Hälsocentral och 
vaccinations-
mottagning

April - juni

Hälsocentral 
och 

vaccinations-
mottagning

?
Vilka

2021

Vaccinations-
period*

Plats

I huvudsak på hälsocentral och 
vaccinationsmottagning

Preliminär tidplan för vaccination mot covid-19

Du som bor på och 
personal på 
särskilda boenden 
för äldre personer. 
 
Prioriterad 
sjukvårdspersonal

Du som har  
hemtjänst eller 
hemsjukvård och 
hushållskontakter.  
 
Personal i hemtjänst 
och hälso- och 
sjukvård i hemmet. 

Du som är 65 år och 
äldre.  

Har genomgått ben-
märgs- eller organtrans-
plantation eller bor med 
någon som har det. 

Du som får behandling 
med dialys eller bor
med någon som får det. 

Du som är mellan 60 
och 64 år.
 
Du som är mellan 18 och 
59 år med en sjukdom 
eller ett tillstånd som 
ger ökad risk att bli 
allvarligt sjuk.
 
Du som är mellan 18 och 
59 år som kan ha svårt 
att följa råd för att 
minska smittspridning. 

Är vuxen och får stöd 
enligt LSS eller har per-
sonlig assistans.

Arbetar inom vården 
eller omsorgen nära 
patienter.

På de särskilda 
boenden och på 

sjukhus

I hemmet och på 
hälsocentral

I huvudsak på hälsocentral och 
vaccinationsmottagning

På hälsocentral 
och vaccinations-
mottagning

På hälsocentral 
och vaccinations-
mottagning

Du som är mellan 60 
och 64 år.
 
Du som är mellan 18 
och 59 år med en sjuk-
dom eller ett tillstånd 
som ger ökad risk att bli 
allvarligt sjuk.
 
Du som är mellan 18 och 
59 år och kan ha svårt 
att följa råd för att 
minska smittspridning. 

Övriga 
personer som
är över 18 år.

Du som är vuxen och får 
stöd enligt LSS eller har 
personlig assistans.

Du som arbetar inom 
vården eller omsorgen 
nära patienter.

Du som är 65 år och 
äldre.  

Du som har genomgått 
benmärgs- eller organ-
transplantation eller bor 
med någon som har det. 

Du som får behandling 
med dialys eller bor
med någon som får det. 

Du som har  
hemtjänst eller 
hemsjukvård eller 
bor med någon som 
har det.  
 
Du som arbetar 
inom hemtjänst och 
hälso- och 
sjukvård i hemmet. 

Du som bor på eller 
är personal på 
särskilda boenden 
för äldre personer. 
 
Du som hör till
prioriterad 
sjukvårdspersonal

* Period när personer i respektive fas får sin första dos vaccin.


