
 

 

 
 
 
 
Nyhetsbrev angående Vaccination och Migrantfrågor 23-01-20 

 
Hållbarhet Pfizer koncentrat (grundvaccin) 
Rätta er efter hållbarheten på etiketten på kartongen. 1 månad i kyl från datumet på etiketten. Den tryckta 

hållbarheten på själva flaskan KAN vara kortare. Hållbarheten har förlängts i efterhand. 

 

Hållbarhet Pfizer booster BA4/4 
Etiketten med datum som är på kartongen är det faktiska utgångsdatumet. Ni ska alltså inte själva räkna ut ett 

datum 10 veckor framåt i tiden.  

 

Ny rekommendation från 1 mars 2023, Covid 19 
Från den 1 mars 2023 rekommenderas personer 65 år och äldre samt personer med riskfaktorer för allvarlig covid-

19 fortsatt en grundvaccination med tre doser, det vill säga två primärdoser och en påfyllnadsdos, samt följande 

med avseende på påfyllnadsdoser, oavsett tidigare antal påfyllnadsdoser:  

 

• Två påfyllnadsdoser vaccin mot covid-19 per år till individer 80 år och äldre samt till boende på 

SÄBO.  

• En påfyllnadsdos per år inför höst- och vintersäsong till individer 65–79 år samt till personer 18–64 

år med riskfaktor för att bli allvarligt sjuk. Ytterligare en påfyllnadsdos per år rekommenderas finnas 

tillgänglig för dessa grupper.  

 

Behandlande läkare kan också bedöma att vissa patienter utifrån en medicinsk bedömning utanför de ovan nämnda 

riskgrupperna ska rekommenderas vaccination mot covid-19 av individuella skäl.  

Vaccinationerna rekommenderas finnas tillgängliga året runt med tyngdpunkt på två vaccinationsinsatser: en med 

för 2023 start den 1 mars och en i synergi med influensakampanjen, med start i november månad.  

 

Intervallet mellan två påfyllnadsdoser rekommenderas vara minst sex månader, men om nödvändigt av praktiska 

eller logistiska skäl, kan intervallet justeras ned till fyra månader av ordinerande vaccinatör i enskilda fall, till 

exempel för att kommande dos skall kunna ges i synergi med influensakampanjen.  

 
HPV vaccinering 
Hälsocentraler bokar själva in sina patienter vid Ersboda Hälsocentral eller så får patienten själv boka tid via 

1177.se. Hälsocentraler ska inte hänvisa patienten till att ringa Ersboda Hälsocentral att boka tid för HPV 

vaccinering.  

 

 

 

 

 

 
• 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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