
 

 

 
 
 
 
Nyhetsbrev angående Vaccination och Migrantfrågor 22-12-23 
 

Fortsatt vaccination mot covid-19 under 2023 för personer 65 år och äldre samt för 

yngre med riskfaktorer 
Från och med den 1 mars 2023 kommer Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccination mot 
covid-19 att innebära två påfyllnadsdoser per år för personer 80 år och äldre samt för boende på 
särskilda boenden för äldre (SÄBO). För personer 65 till 79 år samt till yngre personer med riskfaktorer 
rekommenderas en dos per år. 

 
Följande rekommendationer gäller för påfyllnadsdoser från den 1 mars 2023 för personer 65 år och 
äldre samt personer med riskfaktorer för allvarlig covid-19 

 

• Personer som är 80 år och äldre samt personer som bor på särskilda boende för äldre (SÄBO) 
rekommenderas att under 2023 vaccinera sig med två påfyllnadsdoser per år – en under våren 
och en inför höst-/vintersäsongen, med sex månaders intervall mellan doserna. 

• Personer som är 65–79 år samt yngre personer med riskfaktorer rekommenderas att vaccinera 
sig med en påfyllnadsdos inför höst/vintersäsongen 2023. Regionerna rekommenderas även 
att tillhandahålla möjlighet till ytterligare en påfyllnadsdos för dessa grupper. Dosen bör tas 
med sex månaders intervall till den rekommenderade dosen inför höst-/vintersäsongen. 
Exempel på medicinska riskfaktorer är fetma, diabetes, nedsatt njurfunktion eller högt 
blodtryck. 
 

Den nya rekommendationen gäller från 1 mars 2023 och tills vidare. Nuvarande rekommendationer 
gäller fram till dess. 

 

Registrering av givna vaccindoser 
Senaste datum för registrering av vaccindoser givna under 2022 samt rättning av fellistor för givna 
covidvaccindoser givna under 2022 är den 15/1 2023. Detta för att de statliga ersättningarna ska 
betalas ut.  
 

Regeringsöverenskommelse 
Regeringsöverenskommelsen för 2023 är nu klar. Den innebär att landets regioner kommer att dela på 
500 miljoner kronor för Covidvaccination. Detta innebär att ersättningen om 200 kronor per given dos 
till hälsocentralerna kvarstår.  

 
 

 

 

 

 

 

 
• Vaccin, leverans, tilldelning:  lakemedelscentrum.covidvaccin@regionvasterbotten.se 

• Basdokument covidvaccinationer: Vaccination mot covid-19 (regionvasterbotten.se) 

• Primärvårds-specifika lathundar (r-nummermanual et c) finns på användarforum (Teams). 

• För behandlingsstöd i individärenden kontakta infektionsklinik.umea@regionvasterbotten.se  

• Övriga frågor – ställ din fråga på vårt användarforum på Teams alt. mejla eller ring mig 
 
Ronny Lestander, vaccinationssamordnare 
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