
   
Samordning vaccination mot Covid-19 

 

Aktuell prioritering för vaccination mot Covid-19 gällande region Västerbotten 2021-06-18 
Detta dokument uppdateras löpande:https://regionvasterbotten.se/smittskydd/coronavirus/information-till-vardpersonal/vaccination 

 

Region Västerbotten följer FoHMs rekommendation om prio-ordning och har utöver den centralt beslut om några tillägg.  

• Brukare inom SÄBO, hemtjänst och hemsjukvård. Vuxna medboende ska erbjudas vaccin. 

• Personer födda 1981 eller tidigare. 

• Vuxna som bor i samma hushåll som personer som är födda 1952 eller tidigare. 

• Personer som utretts och accepterats för organtransplantation och vuxna medboende. 

• Personer som behandlas med dialys och deras vuxna medboende.  

• Organ-benmärgs- eller stamcellstransplanterade och deras vuxna medboende. 

• Personer som enligt behandlande läkare har behov av vaccinet inför nystart eller omstart i behandling 

med rituximab*. Vaccin ska då även erbjudas personens vuxna medboende.  

• Personer 18 år eller äldre som har Downs syndrom eller beslut enligt LSS eller som har 

assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken  

• Vård- och omsorgspersonal** 18 år eller äldre (inkl. vikarier, AT-läkare och studenter i VIL/VFU)som 

har tät och långvarig kontakt med personer som tillhör någon av ovan nämnda grupper. 

• Vuxna med någon av följande sjukdomar/hälsotillstånd 
o kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och högt blodtryck.  

o kronisk lungsjukdom såsom KOL och svår astma.  

o mycket kraftigt överviktig (BMI som är 40 eller mer) 

o flera funktionsnedsättningar.  

o neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen. 

o kronisk leversvikt eller kronisk njursvikt.  

o diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.  

o kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.  

• Vuxen gravid i vecka 12 + 0 eller längre gången. Vissa riskindivider kan av läkare ordineras vaccinet i 

tidigare skede: Gravida och vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)  

• Gravida i vecka 12+0 eller längre gången som är 16 - 18 år och som ordinerats Pfizers vaccin av läkare 

• Vuxna med ett tillstånd som innebär svårighet att följa råd om smittskyddande åtgärder. 
Rekommendationer om prioritetsordning för vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 

• Barn 16 - 18 år med någon av de sjukdomar/hälsotillstånd som BLF anger i sina rekommendationer 

och som har ordinerats Pfizers vaccin av läkare BLF-Rekommendationer-för-vaccination-mot-covid-19-för-särskilda-

grupper-av-barn-och-ungdomar-från-16-års-ålder-20210501.pdf (regionvasterbotten.se)  

• De som för att kunna studera utomlands** behöver vara fullvaccinerade inför studiestarten.  

Preliminär vaccinations-start: född 1991 eller tidigare från slutet av v. 25. Alla vuxna från mitten av v 27. 

Val av vaccin och dos-intervall 
Dos-intervall får inte underskrida rekommendation. Vid längre intervall än rekommenderat max ska anledning noteras i patientjournal. 

• Personer födda 1956 eller tidigare kan ges alla vaccin om de inte tillhör särskild behovsgrupp (se nedan).  

• Personer födda 1957 eller senare ska erbjudas Modernas eller Pfizers vaccin. 

• Barn 16 – 18 år kan vid vissa hälsotillstånd eller graviditet ordineras Pfizers vaccin. 

• Dosintervall Astra: 10 veckor (min 6 max 12), Moderna 7 veckor (min 4 max 7), Pfizer: 7 veckor (min 3 max 7). 

• Personer födda år 1957 eller senare och som fått dos 1 av Astras vaccin ska 12 - 15 veckor (min 9 max 15) efter att 

ha fått en dos Astras vaccin erbjuds dos 2 av ett mRNAvaccin. De kan på egen begäran, vaccineras med Astras 

vaccin för dos 2 i stället för erbjuden mRNA-dos. De är fullvaccinerade efter att ha fått dos 2 oavsett vaccin-val. 

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

ska erbjudas Pfizers eller Modernas vaccin, obs att dosintervall för dessa bör vara så kort som möjligt (3 resp 4 v). 

• Utlands-studerande kan erbjudas dos 2 med kortare dos-intervall än 7 veckor om det behövs för att hinna bli full-

vaccinerad före terminsstart. Dosintervall får ej underskrida minsta tillåtna (Pfizer 3 veckor, Moderna 4 veckor). 

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

** ska vid vaccinationstillfället visa upp bevis om anställning/placering/utlandsstudier. 

Vaccinationssamordnare Ronny Lestander 
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