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Prioriteringsordning påfyllnadsdos av vaccin
mot covid-19
Bakgrund
Målet för vaccinationsinsatsen i Sverige är att förhindra allvarlig sjukdom och död
i covid-19. Till och med mitten av november 2021 har ungefär 85 procent av
befolkningen 16 år och äldre i Sverige vaccinerats med minst en dos, och ungefär
82 procent med två doser. Bland personer 60 år och äldre är
vaccinationstäckningen för två doser 90 procent.
Vaccinationstäckningen är i dagsläget inte jämnt fördelad i befolkningen. Arbetet
för att nå en jämlik vaccinationstäckning måste fortgå och fler individer behöver
vaccineras med dos 1 och dos 2, framför allt i yngre åldersgrupper. Parallellt med
vaccination med dos 1 och 2 för ovaccinerade vuxna fortsätter arbetet med att
vaccinera barn 12-15 år.

Behov av påfyllnadsdos
En god effekt av vaccinet på allvarlig infektion och död har kunnat konstateras.
Kunskapen om vaccinernas skyddseffekt utvecklas hela tiden. När det finns
indikationer på ett vikande skydd erbjuds påfyllnadsdoser till grupper där detta har
identifierats, för att skyddet ska bibehållas. Folkhälsomyndigheten bedömer att den
förväntade nyttan med att erbjuda en påfyllnadsdos med ett av de två godkända
mRNA-vaccinen överväger riskerna för individer 18 år och äldre.
Allt fler studier rapporterar avklingande immunitet och skyddseffekt mot infektion
och allvarlig sjukdom efter primärvaccination (två doser) med använda vacciner
mot covid-19. Detta gäller främst äldre personer varför den tidigare prioriteringen
efter ålder kvarstår. Det aktuella epidemiologiska läget med en ökad incidens av
covid-19 inom Europa, ökat antal sjukhusinläggningar och ökad sjuklighet
förstärker behovet av ett upprätthållet gott skydd i befolkningen. Det talar för att vi
även i Sverige kan komma att se en ökad smittspridning under vintern. Därför är
myndighetens bedömning att så många som möjligt bör erbjudas en tredje dos
vaccin mot covid-19 6 månader efter den andra för att ha ett bra skydd under
vintern.
Genomförandet av vaccination med påfyllnadsosen kräver omfattande resurser i
regionerna, resurser som kan bli begränsade i relation till det stora antalet individer
som är aktuella för påfyllnadsdosen. Det är därför av yttersta vikt att
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påfyllnadsosen prioriteras i en ordning så att de grupper i samhället som har mest
nytta av den vaccineras först. Folkhälsomyndigheten utfärdar därför
rekommendation om påfyllnadsdoser enligt en ordning där grupper med störst
behov av upprätthållet skydd prioriteras först.

Prioriteringsordning för påfyllnadsdos av vaccin mot covid19
I genomförandet av vaccination med påfyllnadsdoser ska därför ålder fortsatt
beaktas, det betyder att de äldsta bör vaccineras först.

Covid-19, liksom många andra sjukdomar, är vanligare bland personer med sämre
socioekonomiska förutsättningar. I vaccinationsinsatsen bör särskild hänsyn tas till
grupper med låg socioekonomisk position och andra utsatta grupper. Därför ska
även socioekonomi beaktas i vaccinationsinsatsen.
1. Personer boende på SÄBO, personer med hemtjänst beslutad av kommunen,
personer med hemsjukvård samt alla som är 80 år eller äldre. Beslut om
rekommendation fattades den 28 september 2021.
2. Personer 65–79 år samt personal inom SÄBO, hemtjänst och hemsjukvård.
Beslut om rekommendation fattades den 27 oktober 2021. En
vaccinationstäckning på 80 procent bör ha uppnåtts på regional nivå i gruppen
65-79-åringar innan nästa grupp (medicinska riskgrupper) och personer 50- 64
år erbjuds påfyllnadsdos.
3. Personer 18 år och äldre som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS), personer som är 18 år och äldre och
som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken
(2010:110) (15:22), personer i åldern 18 – 64 år tillhörande följande
medicinska riskgrupper:
-

Kronisk hjärt- och kärlsjukdom inklusive stroke och hypertoni

-

Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma

-

Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft
och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära
sjukdomar eller flerfunktionshinder)

-

Kronisk lever- och njursvikt

-

Diabetes typ 1 och typ 2

-

Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en
sjukdom eller behandling

-

Downs syndrom

-

Gravida kvinnor med särskild graviditetsrelaterad riskfaktor som till
exempel äldre än 35 år, hypertoni, diabetes, BMI över 30 eller annan faktor
efter individuell bedömning.

Personer 50 - 64 år. 60 procents täckning bör ha uppnåtts på regional nivå i
gruppen 50-64 år innan nästa grupp 18- 49- åringar erbjuds påfyllnadsdos.
4. Personer 18-49 år

Personal inom hälso- och sjukvård och övrig
omsorgspersonal inklusive personal inom LSS
Organisationen av vaccination med påfyllnadsdos till personalgrupper inom vård
och omsorg, hälso- och sjukvård kan ske utifrån lokala och regionala
förutsättningar parallellt med ovan prioriteringsordning förutsatt att inga
undanträngningseffekter av de rekommenderade grupperna uppstår. Påfyllnadsdos

utanför ordinarie prioriteringsordning erbjuds vårdpersonal som har stor risk
att föra virus vidare till personer i riskgrupp. Detta avser personal som på
daglig basis deltar i omvårdnad eller motsvarande grad av tät, långvarig
kontakt av personer med hög risk att utveckla allvarlig sjukdom. Personal
vars arbetsuppgifter inte omfattas i ovan skrivning erbjuds påfyllnadsdos
enligt ordinarie prioriteringsordning efter ålder. Regionerna bör försäkra sig
om att vaccination av personal inte innebär undanträngningseffekter på
vaccination av övriga rekommenderade grupper. Vaccination med
påfyllnadsdos sker tidigast 6 månader efter dos 2.

Genomförande

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 en vaccinationstäckning på 80 procent bland personer 65-79 år har
uppnåtts i regionen kan vaccination med påfyllnadsdos erbjudas de
medicinska riskgrupperna och 50- 64-åringar. Uppföljningen av
vaccinationstäckningen bland 65-79-åringar liksom beslut om start för
nästkommande grupp samt dess uppföljning ansvarar respektive region för.
För personer under 65 år och för de medicinska riskgrupperna ges
påfyllnadsdos tidigast 6 månader efter dos 2. För immunsuprimerade som
fått en extrados gäller att påfyllnadsdos ges tidigast 6 månader efter
extradosen.
När en regional vaccinationstäckning på 60 procent i åldersgruppen 50-64 år
har uppnåtts kan nästa åldersgrupp 18-49 år erbjudas påfyllnadsdos.
Uppföljningen av vaccinationstäckningen bland 50-64-åringar liksom beslut
om start för vaccination bland 18-49-åringar ansvarar respektive region för.

I dagsläget saknas godkänt vaccin för de yngsta samt även kunskap om
behov av påfyllnadsdos för 12-17-åringar.

Mål för vaccinationsarbetet

Vaccinationstakten bör vara så hög som möjligt utifrån tillgången till vaccin
eftersom det finns risk för ökande smittspridning. Folkhälsomyndigheten
rekommenderar att regionerna etablerar tydliga mål för när de olika
grupperna ska ha erbjudits vaccin och vaccinationstäckning enligt ovan
tabell nåtts för de olika grupperna. Detta gäller framförallt personer över 50
år och de medicinska riskgrupperna.
Vaccination med påfyllnadsdos 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 pågår. Parallellt
vaccineras personal inom SÄBO, hemtjänst och hemsjukvård. En
vaccinationstäckning på 80 procent bland 65-79 åringar förväntas ha
uppnåtts v.50, på nationell nivå. Det innebär att personer tillhörande de
medicinska riskgrupperna samt 50-64-åringar kan erbjudas vaccin därefter.

