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Mall för vaccinationsarbete
Vacciner mot covid-19 som används i Sverige (september 2021 och framåt)
Vaccin

Ålder

Primärvaccination

Påfyllnadsdos
3+4

Intervall

Dos 1 + 2

18 år och äldre, 1
dos

1-2= 3-7 v
2-3= 3 mån
3-4= 4 mån

>30 år

Dos 1 + 2

30 år och äldre, ½
dos

1-2= 4-7 v
2-3= 3 mån
3-4= 4 mån

18 år och äldre

Dos 1 + 2

18 år och äldre, 1
dos

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) 12 år och äldre
mRNA-vaccin

Spikevax (Moderna)
mRNA-vaccin

1-2= 4-7 v
2-3= 3 mån
proteinbaserat vaccin
3-4= 4 mån
Vägledning och fördjupad information om vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Nuvaxovid (Novavax)

Utbytbarhet mellan vacciner
Det går bra att ersätta Spikevax med Comirnaty eller tvärt om.
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Personer som har vaccinerats utomlands
Vacciner godkända inom EU
En person som har påbörjat vaccination utomlands och fått en dos av Comirnaty, Spikevax eller Vaxzevria erbjuds dos två med
mRNA-vaccin som är rekommenderat för åldersgruppen eller med Nuvaxovid. Dosen dokumenteras som dos 2.
Personer som är vaccinerade med en dos av Covid-19 vaccine Janssen rekommenderas en dos av mRNA-vaccin om det har gått
minst tre månader sedan första dosen. Vid vaccination av personer 30 år eller yngre används Comirnaty. Dosen dokumenteras som
dos 3.
Vacciner godkända av WHO som inte är registrerade inom EU (Sinovac/Coronavac, Sinopharm, Covishield
och Covaxin)
En person som fått en dos av ett vaccin godkänt av WHO men inte registrerat inom EU erbjuds komplettering med en dos
mRNA-vaccin eller Nuvaxovid i Sverige. Vid vaccination av personer som är 30 år eller yngre
används Comirnaty eller Nuvaxovid. Den kompletterande dosen dokumenteras som dos 2.
Personer som är vaccinerade med två doser av inaktiverade vacciner Sinovac/Coronavac eller Sinopharm rekommenderas
kompletterande vaccination med en dos mRNA-vaccin eller Nuvaxovid. Dosen ges med minst 8 veckors intervall från föregående
dos. Den kompletterande dosen registreras som dos 2.
Personer som är vaccinerade med två doser av Covishield eller Covaxin anses ha erhållit komplett primärvaccination.
Information om godkända vacciner och vacciner under bedömning finns på WHO:s webbplats.
Av WHO godkända covid-19-vacciner
WHO: Status of Covid-19 Vaccines evaluation process

Vacciner som inte är godkända av WHO
För personer som är vaccinerade med ett vaccin som inte är godkänt av WHO får en individuell bedömning göras angående behov
av kompletterande vaccination.
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