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Covidvaccin dos 3 påfyllnadsdos  

De som ska erbjudas en tredje dos - påfyllnadsdos är:  

1. Alla på särskilt boende för äldre (SÄBO) – vård och omsorgsboenden – av 

sjuksköterska i kommunen. 

2. Alla personer med hemsjukvård vaccineras i hemmet - av sjuksköterska i 

kommunen. 

3. Alla inom LSS med hemsjukvård och som bor på grupp och servicebostad - av 

sjuksköterska i kommunen. 

 

OBS!  

• Dos 3 påfyllnadsdos ges tidigast 6 månader efter Dos 2. 

• Olika vaccinsorter för Dos 3 påfyllnadsdos beroende på ålder, se tabell nedan.  

• Använd Hälsodeklaration FHM för Dos 1, Dos 2 och Dos 3 – det saknas rad för 
ordinatör – skriv på raden för ev. kommentarer. 

 

Äldre än 30 år får Moderna – Följ instruktioner i dokumentet:  ”Förvaring och hantering 
av Spikevax (Covid-19 Vaccine Moderna) Boosterdos” 

30 år och yngre får Pfizer – Beredningsinstruktion Comirnaty kommer 
 

Spikevax (Moderna)  

 

Comirnaty (Pfizer) 

OBS!  
• För Dos 3 extrados - för de med nedsatt immunförsvar gäller: 

 specialistläkare ordinerar – kallelse ska ha inkommit innan vaccin ges 
 tidigast 8 veckor efter dos 2 
 dokumentera på hälsodeklarationen att dos 3 är en extrados 

 

Via NPÖ, kan behörig vårdpersonal se om någon blivit vaccinerad mot covid-19 

och med vilket vaccin.  

 Dos1 Dos2 Extrados för Immunsupprimerade – 
enligt särskild ordination 

Påfyllnadsdos 6 månader 
efter dos 2 

16–30 år  
Född 1991 
eller 
senare 

Nej Nej Nej Nej 

31–120 år 0,5ml 0,5ml 0,5ml 0,25ml 

 Dos1 Dos2 Extrados för Immunsupprimerade – 
enligt särskild ordination 

Påfyllnadsdos 6 månader 
efter dos2 

16–30 år 0,3ml 0,3ml 0,3ml 0,3ml 

31–120 år 0,3ml 0,3ml 0,3ml 0,3ml 
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Influensavaccin - högdos eller standard  

De som ska erbjudas influensavaccin är: 

1. Alla på särskilt boende för äldre (SÄBO) – vård och omsorgsboenden – av 

sjuksköterska i kommunen. 

2. Alla personer med hemsjukvård över 65 år och övriga riskgrupp - av 

sjuksköterska i kommunen. 

 

OBS! 

• Högdosvaccin influensa – för 65 år och äldre på SÄBO och hemsjukvård. 

• Standardvaccin influensa – 64 år och yngre.  

• Använd hälsodeklarationen – Vaccination, underlag för journalföring 2021  
Denna är anpassad för regionens registrering av vaccinationer mot influensa- och 
pneumokocker i systemet MittVaccin. Införande pågår. 

 

Högdos- eller standardvaccin mot Influensa 

 Högdosvaccin influensa  

(Fluzone HD) 

Standardvaccin influensa 

(Vaxigrip Tetra) 

64 år och yngre 
Född efter år 1956 

Nej Ja 

65 år och äldre 
på Säbo /i hemsjukvård 

Ja Nej 

 

Kombinera vaccin – samtidigt eller inte 

• Covidvaccin + Högdosvaccin mot influensa, Fluzone HD – till 65 år och äldre –               
ges med minst 7 dagars mellanrum. 
 

• Covidvaccin + Standarvaccin mot influensa, Vaxigrip Tetra – till 64 och yngre –     
ges samtidigt eller med minst sju dagars mellanrum – OBS 

 
• Endast standardvaccin mot influensa kan ges ihop med vaccin mot covid-19.  

• Rekommendationen är minst 7 dagars intervall mellan vaccin mot covid-19 och alla övriga 
vaccin. 

• Standardvaccin mot influensa, Vaxigrip Tetra, kan ges samtidigt med vaccination mot 
pneumokocksjukdom.  

• Högdosvaccin mot influensa, Fluzone HD, kan ges samtidigt med vaccination mot 
pneumokocker.  

Se Vårdgivare Region Örebro läns sida – Influensavaccin 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/smittskydd/vaccination/vaccination-underlag-journalforing-2021.pdf
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/smittskydd/vaccinationer/influensavaccin/?E-13-41328=41328&E-2-18855=18855&E-6-33798=33798&E-8-33801=33801#accordion-block-3-18855
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 Vaccination 
covid Dos 1 

Vaccination 
covid Dos 2 

Extrados 
Immunsupprimerade 

Påfyllnadsdos 6 
månader 

Pneumokock 
vaccin 

Standardvaccin, 
Vaxigrip Tetra 

Kan ges 
samtidigt, i 
vardera arm 

Kan ges 
samtidigt, i 
vardera arm 

Kan ges samtidigt, i 
vardera arm 

Kan ges samtidigt, 
i vardera arm 

Kan ges 
samtidigt, i 
vardera arm 

Högdosvaccin, 
Fluzone HD 

Ges med 
minst 7 
dagars 
mellanrum 

Ges med 
minst 7 
dagars 
mellanrum 

Ges med minst 7 dagars 
mellanrum 

Ges med minst 7 
dagars mellanrum 

Kan ges 
samtidigt, i 
vardera arm 

 

Ordination 

Ordinarie läkare eller distriktsköterska ska ordinera aktuella vaccinationer. 

Använd respektive Hälsodeklaration för respektive vaccin för:  

Covid – FHM Hälsodeklaration Dos 1, Dos 2, Dos 3  

Influensavaccination – ny blankett ska användas from nu 

Pneumokockvaccin – egen blankett. 

 

Ordinerande läkare eller distriktsköterska ska:  

• skriva in ordinerat vaccin på blanketten Hälsodeklaration för aktuellt vaccin  
• förvissa sig om att inga kontraindikationer finns för att ordinera vaccinet  
• sjuksköterska med rätt behörighet enligt HSLF-FS 2020:81 får ordinera vaccin mot 

covid -19 from 2021-01-01. 

 

Vaccinering 

• Hälsodeklarationen används som ordinationsunderlag vid vaccinering. 

• Vaccinatör ska förvissa sig om att inga kontraindikationer finns enligt 
hälsodeklarationen.  

• Vaccinera inte om personen har feber. 

• Vaccinet ska ges intramuskulärt även vid behandling med antikoagulantia – Följ 
lokala instruktioner för intramuskulär injektion av personer med ökad risk för 
blödning.  

• Du som vaccinerar ska ha kunskap om symtom och behandling av en allergisk 
reaktion/anafylaxi och ska ha med dig läkemedel avsedda för behandling av detta, se 
nedan.  

• Patienten ska hållas under uppsikt i 10 minuter efter vaccineringen.  
 

Intramuskulär injektion – teknik: 

 

 

 

 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/globalassets/media/dokument/halso-och-sjukvard/corona/vaccination/halsodeklaration-dos-1--2--3-covid-19.pdf
https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/smittskydd/vaccination/vaccination-underlag-journalforing-2021.pdf
https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/smittskydd/pneumokockvaccination-underlag-for-journalforing.pdf
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Allvarlig allergisk reaktion/ Anafylaxi  

Alla som vaccinerar ska ha tillgång till anafylaxiberedskap och kunna hantera en anafylaktisk 
reaktion.  

 

OBS!  
 Två st. injektionspennor Emerade (alt. Jext) ska alltid finnas med vid 

vaccinationstillfällena.  
 Vid en eventuell allvarlig allergisk/ anafylaktisk reaktion ska inj. Emerade ges enligt 

instruktion.  
 Larma alltid ambulans direkt!  
 Efter inj. av Emerade ge dessutom 2 st. tabl. Ceterizin 10 mg (=20mg)  
 Samt 10 st. tabl. Betapred 0,5 mg.  
 En andra dos Emerade kan behöva ges efter 5–10 minuter om symtomen inte 

förbättras, om symtomen förvärras eller återvänder.  
 

Instruktionsfilm Emerade   

 Instruktionsfilm Jext 

 

Läkemedel som får ges enligt generellt direktiv av sjuksköterska i kommun i 

överenskommelse med primärvård Örebro län 2021-04-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.emerade.com/se/instruktionsvideo.php
http://www.infoaai.com/sv/public.php

