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Aktuell prioritering för vaccination mot Covid-19 gällande region Västerbotten 2021-10-21 
Detta dokument uppdateras löpande:https://regionvasterbotten.se/smittskydd/coronavirus/information-till-vardpersonal/vaccination 

 

Vilka individer kan erbjudas dos 1 och/eller dos 2 
Person vars hälsotillstånd medger vaccination och som är 12 år eller är äldre än så. 

  

Vilka individer kan erbjudas en påfyllnadsdos ”dos 3” 
I nuläget erbjuds tredje dos  till den som tillhör någon av följande grupper ( i prio-ordning): 

1. Starkt immunsupprimerade individer (efter bedömning av behandlande sjukhusspecialist).  

2. Boende (men inte personal) på särskilt boende för äldre (SÄBO) 

3. Personer med hemsjukvård och personer med hemtjänst (beslutad av kommun) 

4. Född 1941 eller tidigare 

Se gärna fördjupad info i aktuell version av PM covidvaccin dos 3 SÄBO hemtjänst hemsjukvård och PM Medicinsk 

bedömning påfyllnadsdos covid-19vaccin på Smittskydds webbsida Vaccination mot covid-19 (regionvasterbotten.se) 

Val av vaccin: 
Comirnaty från Pfizer är godkänt att ge till personer som fyllt 12 år. 
Spikevax från Moderna är i dagsläget  pausat till personer födda 1991 eller senare.   
Det går bra att ge Spikevax till född 1990 eller tidigare och som fått Comirnaty och vice versa.  

Dosering av vaccin: 
• Dos 1 och dos 2 Pfizers vaccin: full dos oavsett ålder. 

• Dos 1 och dos 2 Modernas vaccin: full dos för personer födda 1990 eller tidigare.   

• Dos 3, påfyllnadsdos till starkt immunsupprimerade:  Född 1990 eller tidigare kan ges full 

dos Spikevax eller full dos Comirnaty. Född 1991 eller senare: full dos Comirnaty. 

• Dos 3 Spikevax till grupp SÄBO, hemtjänst, hemsjukvård, född 1941 eller tidigare:  

Född 1990 eller tidigare kan som dos 3 ges halv dos Spikevax eller full dos Comirnaty.  

Född 1991 eller senare kan för dos 3 endast erbjudas full dos Comirnaty. 

 

Rekommenderat dos-intervall mellan dos 1 och dos 2 
Dos-intervall får inte underskrida minimigränsen. Vid längre intervall än rekommenderat ska anledning noteras i patientjournal. 

• Dosintervall Moderna: 4 veckor (minst 4 veckor, rekommenderat 4 veckor),  

• Dosintervall Pfizer: 4 veckor (minst 3 veckor, rekommenderat 4 veckor). 

• Personer som fått dos 1 av Astras vaccin ska 12 - 15 veckor (minst 8 veckor, rekommenderat 

12 – 15 veckor) efter att ha fått en dos Astras vaccin erbjudas dos 2 av ett mRNAvaccin  

• Transplanterade, dialyserade och de som väntar på transplantation eller ny/omstart i 

behandling med rituximab* ska erbjudas så kort dos-intervall som möjligt  

*Generiskt läkemedelsnamn. Tillhandahållna synonympreparat: MabThera, Ritemvia, Rixathon, Ruxience, Truxima  

 

Rekommenderat dos-intervall mellan dos 2 och påfyllnadsdos/dos 3 
För immunsupprimerade: Tidigast 8 veckor efter dos 2. Beakta även sjukhusspecialistens 

journalanteckning, det kan finnas skäl att vaccinera viss vecka, dock aldrig tidigare än 8v.efter dos 2. 

För behovsgrupp SÄBO, hemtjänst, hemsjukvård, född 1941: minst 6 månader efter dos 2. 

https://regionvasterbotten.se/smittskydd/coronavirus/information-till-vardpersonal/vaccination
https://regionvasterbotten.se/smittskydd/coronavirus/information-till-vardpersonal/vaccination
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Tillägg gällande dos 2 till personer som fått dos 1 i annat land: 

• fullvaccinerade med ett av WHO godkänt vaccin erbjuds inte fler doser  

• Den som fått en (1) dos av ett icke EU-godkänt 2-dosvaccin anses o-vaccinerad och erbjuds 
dos 1 och dos 2 av ett mRNAvaccin med 4 veckors dosintervall. Dos 1 ges då tidigast 3 veckor 
efter att individen fått ett icke EU-godkänt vaccin. 

 

 

För extra bedömnings-stöd gällande enskilda individer; hör av er till infektions vaccinationsrådgivning!  

e-post: infektionsklinik.umea@regionvasterbotten.se. (Svar skickas via e-post inom en vecka.) 

telefon: 090-785 95 43 måndag-fredag klockan 09-11. 

 

Vaccinationssamordnare Ronny Lestander 
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