Förtydligande avseende genomförande av
vaccination mot covid-19 enligt
prioriteringsordning för påfyllnadsdos
Syftet med prioriteringsordningen för vaccination mot covid-19 är att förhindra
allvarlig sjukdom och död. De grupper med störst behov av bibehållet starkt skydd
erbjuds därför vaccin först. Under den pågående pandemin är det också viktigt att
vaccinationerna genomförs så snabbt som möjligt för att minska effekterna av den
ökning av antalet fall som förväntas under vintern. Ålder ska fortsatt beaktas
genom hela vaccinationsinsatsen.
Vaccination med påfyllnadsdos pågår för personer boende på SÄBO, personer med
hemtjänst beslutad av kommunen, personer med hemsjukvård samt alla som är 80
år eller äldre, liksom för personer 65–79 år. Parallellt vaccineras personal inom
SÄBO, hemtjänst och hemsjukvård. När vaccinationstäckningen har kommit upp
till 80 procent bland personer 65–79 år i regionen, kan vaccination med
påfyllnadsdos erbjudas de medicinska riskgrupperna och 50–64-åringar.
Respektive region ansvarar för uppföljningen av vaccinationstäckningen bland 65–
79-åringar liksom för beslut om vaccinationsstart för nästkommande grupp samt
dess uppföljning. I en situation där regionen bedömer att det finns kapacitet att
erbjuda de medicinska riskgrupperna samt 50–64-åringar påfyllnadsdos innan 80
procents täckning har nåtts bland 65–79-åringar, och utan att det får
undanträngningseffekter för de äldre, kan regionen fatta ett sådant beslut. Ett
eventuellt beslut ska kommuniceras med Folkhälsomyndigheten.
En liknande princip gäller för nästa steg, på så vis att när en regional
vaccinationstäckning på 60 procent i åldersgruppen 50–64 år har uppnåtts kan
nästa åldersgrupp 18–49 år erbjudas påfyllnadsdos. Om kapacitet finns regionalt
och det inte skapar undanträngningseffekter kan 18–49-åringar erbjudas
vaccination innan 60 procents vaccinationstäckning bland 50–64-åringar har
uppnåtts. Ett eventuellt beslut ska kommuniceras med Folkhälsomyndigheten.
Målet med ovan skrivningar är att optimera vaccinationsinsatsen, det vill säga att
det ska gå så snabbt som möjligt att vaccinera, samtidigt som de högst prioriterade
grupperna blir erbjudna vaccinet först. För de medicinska riskgrupperna är det då
rimligt att samordna vaccinationerna mot covid-19 och mot influensa, även i en
situation när 80 procents vaccinationstäckning (covid-19) ännu inte har nåtts bland
65–79-åringar i regionen.
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