
   
Samordning vaccination mot Covid-19  2022-11-03 

Sida 1 av 3 
 

Aktuell prio, vaccin-val, dosering, dosintervall för vaccination mot Covid-19  

Dokumentet gäller de som vaccinerats i Sverige. För de som vaccinerats utomlands, se avsnitt ”Personer som vaccinerats 

utomlands”: Vägledning och fördjupad information om vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 

 
Individer som kan erbjudas dos 1 och dos 2: 
Person vars hälsotillstånd medger vaccination och som är 18 år eller är äldre än så.  
(barn 5 - 17 år som av behandlande barnläkare bedömts ha behov av vaccin mot covid-19 på grund av underliggande 
riskfaktorer erbjuds vaccinet endast efter ordination av barnläkare. Barn 5-11 år vaccineras på barnkliniker med Pfizers 
barnvaccin och barn 12-17 år kan vaccineras på hälsocentral eller vaccinationsmottagning efter ordination av barnläkare). 
 

Individer som kan erbjudas en påfyllnadsdos (dos 3): 
Person vars hälsotillstånd medger vaccination och som är 18 år eller är äldre än så. 

• Barn 5 - 11 år kan ordineras extra dos av särskilt barn-vaccin. Vaccination sker vid barnmottagning och 
ordineras av sjukhusspecialist.  

• Barn 12–17 år med allvarlig immunbrist kan ordineras en påfyllnadsdos 5 månader efter 
grundvaccinering. Ordineras av behandlande sjukhusspecialist men ges på Hälsocentral eller 
vaccinationsmottagning.  

• BLF-rekommendation-vaccination-covid-19-sarskilda-grupper-–-uppdatering-2022-02-25.pdf 
(barnlakarforeningen.se) 

 

Påfyllnadsdos så kallad höstdos (dos 3-6), rekommenderas till; 
• alla från 65 års ålder  

• personer som bor på särskilt boende för äldre, personer med hemtjänst och personer med 

hemsjukvård, oavsett ålder  

• alla från 18 års ålder i riskgrupp  

• alla från 18 års ålder med Downs syndrom  

• alla från 18 år med måttlig och allvarlig immunbrist (särskilda rekommendationer och 

individualiserade scheman kan gälla för denna grupp) 

 

Riskfaktorer för allvarlig covid-19-infektion  

Personer med följande sjukdomar och medicinska tillstånd som löper en ökad risk för allvarlig covid-

19-infektion:  

• Kronisk hjärt- och kärlsjukdom  

• Stroke/demens  

• Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma  

• Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation 

(till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)  

• Kronisk lever- eller njursvikt  

• Diabetes typ 1 och typ 2  

• Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling  

• Downs syndrom 

• Gravida 

 

Höstdosen finns även tillgänglig för andra grupper 
Övriga personer från 18 till och med 64 år som vill vaccinera sig med en påfyllnadsdos i höst har 

möjlighet att göra det.   

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/for-personal-inom-vard-och-omsorg/for-personal-inom-halso--och-sjukvard/Vagledning-och-fordjupad-information-om-vaccination-mot-covid-19/
https://www.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/2022/02/BLF-rekommendation-vaccination-covid-19-sarskilda-grupper-%E2%80%93-uppdatering-2022-02-25.pdf
https://www.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/2022/02/BLF-rekommendation-vaccination-covid-19-sarskilda-grupper-%E2%80%93-uppdatering-2022-02-25.pdf
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Val av vaccin: 
• Comirnaty (Pfizer) kan ges till de som fyllt 18 år eller är äldre  
• Spikevax (Moderna) kan ges till de som är 31 år eller äldre än så. 
• Det går bra att ge Spikevax till de som är 31 år eller äldre som fått Comirnaty och vice versa. 

OBSERVERA att gravida personer oavsett ålder alltid enbart ska erbjudas mRNA-vaccin 

• Nuvaxovid (novavax) pausades 2022-11-02 för användning hos personer 30 år och yngre. 
Nuvaxovid kan användas som grundvaccination eller som påfyllnadsdoser till personer 31 år och 
äldre som efterfrågar vaccinet eller som rekommenderas det av läkare. Kan efter medicinsk 
bedömning av behandlande läkare ges till: 

• Personer från 31 år med immunbrist som har ett lågt eller icke mätbart 
immunsvar efter 3 eller 4 doser mRNA-vaccin 

• personer från 31 år som av medicinska skäl inte bör vaccineras med mRNA-
vaccinerna. 

Nuvaxovid finns tillgängligt vid Campus Umeå, Anderstorg Skellefteå och Stenbergska i Lycksele. Kan 
beställas till andra enheter som önskar det, minsta förpackning för beställning är 100 doser.  

Rekommenderat dos-intervall mellan dos 1 och dos 2 

• Dosintervall Comirnaty: minst 3 veckor, rekommenderat 4 veckor. 

• Dosintervall Nuvaxovid (Novavax): Dosintervall 3–7 v 

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

rituximab* ska erbjudas så kort intervall som möjligt mellan dos 1 och dos 2. 

Rekommenderat dos-intervall efter dos 2 
Rekommenderat dosintervall för påfyllnadsdoser är 4 månader. 

(undantag:  starkt immunsupprimerad* vuxen kan ges dos 3 tidigast** 8 veckor efter dos 2, för dessa 

patienter ingår 3 doser i grundvaccination). 
*Generiskt läkemedelsnamn. Tillhandahållna synonympreparat: MabThera, Ritemvia, Rixathon, Ruxience, Truxima 

**Beakta även sjukhusspecialistens journal-anteckning, det kan finnas skäl att vaccinera individen en viss vecka.  

 

Dosering av vaccin: 
• Dos 1 och dos 2, Comirnaty Original: Ges till den som är 18 år eller äldre. (Till barn 5-17 år 

endast efter läkarordination på grund av riskfaktorer.) 
• Dos 3-6 till personer 18 år och äldre:  

• De som är 18-30 år ges Comirnaty Original/Omicron BA.4/5 som påfyllnadsdos.  

Personer 31 år och äldre kan ges bivalent Comirnaty Original/Omicron BA.4/5, 0,3 ml 

intramuskulärt  eller alternativt bivalent Spikevax Original/BA.1, 0,5 ml intramuskulärt.  

• Dos 3 (extra dos) till starkt immunsupprimerade:  Ges Comirnaty original vaccin. 

Individer som utomlands fått covidvaccin som inte har använts i Sverige 
Se avsnitt ”Personer som vaccinerats utomlands” i Folkhälsomyndigheten vägledning 
Vägledning och fördjupad information om vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 

 

För extra bedömnings-stöd gällande enskild individ; hör av er till Infektions vaccinationsrådgivning!  

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

telefon: 090-785 95 43 måndag-fredag klockan 09.00-11.00 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/for-personal-inom-vard-och-omsorg/for-personal-inom-halso--och-sjukvard/Vagledning-och-fordjupad-information-om-vaccination-mot-covid-19/
mailto:infektionsklinik.umea@regionvasterbotten.se
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Länkar till mer information 
Nu är det dags för höstdosen vaccin mot covid-19 (ny webbsida) 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-

19/vaccination-mot-covid-19/om-vaccinerna-mot-covid-19/nu-ar-det-dags-for-hostdosen-vaccin-

mot-covid-19/ 

Påfyllnadsdoser fyller på skyddet mot covid-19 (reviderad webbsida om påfyllandsdoser med ny 

rubrik och som bl a förklarar varför det är viktigt att ta påfyllandsdoser) 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-

19/vaccination-mot-covid-19/om-vaccinerna-mot-covid-19/pafyllnadsdos/ 

Andra webbsidor med uppdateringar om påfyllandsdoser: 
Fakta om vaccinerna mot covid-19 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-

19/vaccination-mot-covid-19/om-vaccinerna-mot-covid-19/fakta-om-vaccinerna-mot-covid-19/ 

Gravida och vaccination mot covid-19 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-

19/vaccination-mot-covid-19/om-vaccinerna-mot-covid-19/gravida-och-vaccination-mot-covid-19/ 

Covid-19-vaccination för personer med nedsatt immunförsvar 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-

19/vaccination-mot-covid-19/om-vaccinerna-mot-covid-19/covid-19-vaccination-for-personer-med-

nedsatt-immunforsvar/ 

Vaccinationssamordnare Ronny Lestander 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/om-vaccinerna-mot-covid-19/nu-ar-det-dags-for-hostdosen-vaccin-mot-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/om-vaccinerna-mot-covid-19/nu-ar-det-dags-for-hostdosen-vaccin-mot-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/om-vaccinerna-mot-covid-19/nu-ar-det-dags-for-hostdosen-vaccin-mot-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/om-vaccinerna-mot-covid-19/pafyllnadsdos/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/om-vaccinerna-mot-covid-19/pafyllnadsdos/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/om-vaccinerna-mot-covid-19/fakta-om-vaccinerna-mot-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/om-vaccinerna-mot-covid-19/fakta-om-vaccinerna-mot-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/om-vaccinerna-mot-covid-19/gravida-och-vaccination-mot-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/om-vaccinerna-mot-covid-19/gravida-och-vaccination-mot-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/om-vaccinerna-mot-covid-19/covid-19-vaccination-for-personer-med-nedsatt-immunforsvar/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/om-vaccinerna-mot-covid-19/covid-19-vaccination-for-personer-med-nedsatt-immunforsvar/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/om-vaccinerna-mot-covid-19/covid-19-vaccination-for-personer-med-nedsatt-immunforsvar/

