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Förtydligande om vårdnära arbete 

Den underliggande principen för prioriteringsordningen vid vaccination mot 

covid-19 är att den med störst risk för svår sjukdom och död vaccineras först. 

Denna princip har Folkhälsomyndigheten konkretiserat till en 

prioriteringsordning där befolkningen utifrån risk vaccineras i fyra faser. Länk 

till Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning 

 

Varje dos av vaccin som ges utanför prioritetsordningen innebär att någon med 

högre risk för svår sjukdom eller död får sin vaccination försenad.  

Varför vaccineras personal före riskgrupper?  
Vårdnära personal vaccineras sist i fas två enligt gällande prioritetsordning, 

men viss vårdnära personal har redan vaccinerats i överlappningen mellan fas 

ett och fas två. Många i den vårdnära personalgruppen kommer då att 

vaccineras före personer med en högre risk för svår sjukdom och detta görs av 

två skäl. Det första skälet är att säkerställa vårdens kapacitet genom att 

undvika att viss vårdnära personal blir sjuk och inte kan arbeta, och det är 

därför personal på avdelningar och intensivvårdsavdelningar som vårdar 

covidpatienter har vaccinerats. Det andra skälet till att personal vaccineras i fas 

2 är att undvika att personal sprider smitta vidare i verksamheter där man 

möter många patienter med risk för svår sjukdom till följd av covid. Detta har 

varit skälet till att personal inom akutmottagningar och ambulanssjukvård har 

vaccinerats. 

 

Samma principer som ovan gäller fortsatt när vi inom kort kommer att starta 

vaccination för den stora gruppen vårdnära personal som ska vaccineras sist i 

fas två, och därför behöver vad som avses med vårdnära personal förtydligas. 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/rekommendationer-for-vaccination-mot-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/rekommendationer-for-vaccination-mot-covid-19/
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Vad är vårdnära arbete?  
Folkhälsomyndigheten har nyligen kommit med ytterligare förtydligande om 

vilka personalgrupper inom vård och omsorg (inklusive LSS) som ska 

erbjudas vaccin inom fas 2 och vilka som istället kan ingå i den fas de tillhör 

som privata individer.  

 

”Till fas 2 hör personal inom vård och omsorg, (inkl LSS) som under längre 

tidsperioder arbetar nära personer 65 år och äldre, personer med dialys eller 

benmärgs- eller organtransplantation eller personer 18 år eller äldre som får 

insatser enligt LSS (1993:387) eller personer som har beslut om 

assistansersättningen enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).”  

 

Personal ska också vaccineras utifrån ålder, dvs de äldsta ska vaccineras först. 

 

Med vårdnära personal avses därför i Örebro län den personal som ofta arbetar 

15 minuter eller längre tid inom två meter från patienter. Detta gäller såväl 

hälso- och sjukvård som tandvård. Det innebär att personalgrupper med 

arbetsuppgifter som innebär arbete nära patienter under kortare tid eller på 

längre avstånd från patienter inte i detta avseende räknas som vårdnära, det 

gäller t.ex. vårdnära service, städpersonal och medicinteknisk servicepersonal. 

  

 


