
  version 2021–10-21 

 

PM Covidvaccin dos 3 till brukare inom SÄBO, hemtjänst, hemsjukvård i Västerbotten 
 

 
Dos 3 till brukare inom SÄBO, hemtjänst, hemsjukvård 
Påfyllnadsdos, dos 3, av vaccin mot covid -19 rekommenderas från 2021-09-28 (i prio-ordning) för 

1. Boende på särskilt boende för äldre (SÄBO) 

2. Personer med hemsjukvård och personer med hemtjänst (beslutat av kommun) 

3. Född 1941 eller tidigare 

Rekommendationen om dos 3 omfattar inte medboende för de med hemsjukvård eller hemtjänst och 
att det inte heller omfattar vårdpersonal. 
 
Observera att rekommendationer om dosering och dosintervall är helt andra än de som gäller för starkt immusupprimerades 
påfyllnadsdos, se rubrik ”extra information om påfyllnadsdos till immunsupprimerade” längst ner i detta dokument. 

 

 
Val av vaccin  
Personer som är födda 1991 eller senare erbjuds enbart Pfizers vaccin Comirnaty. 
 
Personer födda 1990 eller tidigare kan erbjudas Modernas vaccin Spikevax eller Pfizers vaccin 
Comirnaty som dos 3, oavsett vilket vaccin som givits som tidigare doser. 
 

Dosering 
För personer födda 1990 eller tidigare inom behovsgrupperna SÄBO, hemsjukvård, hemtjänst och 
född 1941 eller tidigare ska Spikevax (Moderna) ges som halv dos (50 μg) för påfyllnadsdos (tredje 
dos) medan Comirnaty (Pfizer/BioNtech) ges som en full dos även för påfyllnadsdos (tredje dos). 
 
För personer födda 1991 eller senare ska  Comirnaty (Pfizer/BioNtech) ges som en full dos även för 
påfyllnadsdos (tredje dos). 

 
Rekommenderat dos-intervall mellan dos 2 och dos 3 
Till behovsgrupperna SÄBO, hemsjukvård, hemtjänst och födda 1941 eller tidigare  
ska dos 3 ges tidigast sex månader efter dos 2.  
 
 

Övriga rutiner 
Person som tidigare fått dos 1 och dos 2 behöver inget nytt samtycke.  
Ny hälsodeklaration ska göras inför vaccinationstillfället. 
Journaldokumentation som vid dos 1 och 2 men ange dos 3 (finns i systemet). 
För övrigt samma rutiner som vid tidigare vaccination. 
 
 

Extra information om påfyllnadsdos för immunsupprimerade 
En påfyllnadsdos, dos 3, erbjuds sedan tidigare till personer som sjukhusspecialistläkare bedömt 
behöver en påfyllnadsdos på grund av stark immunsupprimering. För dessa gäller andra dosintervall 
och dosering än ovan beskrivet! Se PM med kriterier för denna behovsgrupp här: PM Medicinsk bedömning 

påfyllnadsdos covid-19vaccin 20210830.pdf (regionvasterbotten.se)   

Allt om vaccinval och dosering för denna behovsgrupp finns i senaste version av dokumentet ”aktuell 
prio” som du hittar på Smittskydds webbsida.  
 

https://regionvasterbotten.se/VLL/Filer/PM%20Medicinsk%20bed%C3%B6mning%20p%C3%A5fyllnadsdos%20covid-19vaccin%2020210830.pdf
https://regionvasterbotten.se/VLL/Filer/PM%20Medicinsk%20bed%C3%B6mning%20p%C3%A5fyllnadsdos%20covid-19vaccin%2020210830.pdf

