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Covid-19 vaccin – information till vaccinerande enhet: 
Denna rutin revideras ofta – tillse att det är den senaste publicerade versionen (samt tillhörande 
bilagor) som är tillgänglig på enheten.  

Vaccintillgång 

För närvarande används Pfizers/Biontech vaccin Comirnaty (Omicron), Modernas vaccin Spikevax (original finns 
inte tillgänglig för beställning i Sverige, uppdaterad variant finns) samt Novavax vaccin Nuvaxovid.  

Dessa vaccin ges i ett fler-dosförfarande, de två första doserna ges med ca 3-6 veckors intervall och dos tre ges 
som en ”påfyllnadsdos” vid ett senare tillfälle och ytterligare doser ges utefter Folkhälsomyndighetens (FoHM) 
rekommendationer. 

Region Skåne följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Rekommendationerna kan komma att ändras 
och det åligger de vaccinerande enheterna att hålla sig uppdaterade i FoHM:s rekommendationer. 

Frågeställningar 

Aktuella instruktioner och rutiner kring covidvaccin och material finns på 

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/vaccinationer/covid-19/ 

Om ni inte hittar svaren i instruktionerna på Vårdgivare Skåne och fortfarande har frågor kontakta mailadress 
nedan;  

• Frågor gällande beställningar mejlas till: order.skane@apoex.se eller ring: 010 - 101 50 62 (knappval 1).
• Inloggnings- samt beställningsproblem av förbrukningsartiklar

i OneMed mejla: info.kundservice@onemed.com eller ring: 0770-11 11 15
• Övriga läkemedelsrelaterade frågor kan mejlas till: sjukhusapoteksfunktionen@skane.se

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/vaccinationer/covid-19
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/vaccinationer/covid-19/
mailto:order.skane@apoex.se
mailto:info.kundservice@onemed.com
mailto:sjukhusapoteksfunktionen@skane.se


Region Skåne  
Regional enhet för läkemedel 
Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret  

Covid-19 vaccin – information till vaccinerande enhet Dokumenttyp 
Styrande 

Gäller fr.o.m 
2023-05-02 

Dokumentnr. 
LF801 

Utgåva 
30 

Sida 2 av 9 

 

 

 

Vaccintyper och krav på förvaring och hantering – i dagsläget tillgängliga vaccin 
Alla vaccinen är ljuskänsliga och ska förvaras i originalförpackningen tills användandet 
    Förpackning Hållbarhet  Beredning Dosering   

Företag /  
produktnamn Vaccintyp 

Formu-
lering 

Antal 
doser/ 
Flaska 

Antal 
flaskor / 
Frp Antal doser/ Frp 

Varu-
nummer 

Förvarings- 
temperatur  
obruten flaska Inför beredning Efter beredning Beredning Dos Kommentarer 

Pfizer/BioNTech / 
Comirnaty Omicron mRNA 

Injvätska, 
dispersion 
30 µg/dos 6 10  60  

BA.4/5: 
072046 

-90 till -60 °C  i 18 
mån, 2-8 °C  i 10 
veckor 

12 h före första 
punktion (8-30 °C) 
samt 12 h efter 
punktionen (2-30 °C) 

Uppdraget i spruta: 
rumstemp 6 h Nej 

Till 12 år och äldre: 
30 µg (0,3 ml)*** 

 

Pfizer/BioNTech (till 
barn 5-11 år / 
Comirnaty mRNA 

Koncentrat 
till injvätska, 
dispersion   
10 µg/dos 10 1 eller 10 

1 flaska: 10 doser 
10 flaskor: 100 doser 

781548 
165049 

-90 till -60 °C  i 18 
mån, 2-8 °C  i 10 
veckor 

12 h före spädning  
(8-30 °C) 
samt 12 h efter 
spädning (2-30 °C) 

 
 
Uppdraget i spruta: 
rumstemp 6 h 

Rekonstitueras 
med NaCl 1,3 ml 
/flaska 

Till 5-11 år:             
10 µg (0,2 ml) 

Spädnings-
vätska NaCl 
ingår ej i 
förpackningen 

Pfizer/BioNTech (till 
barn 5-11 år)/ 
Comirnaty Omicron mRNA 

Koncentrat 
till injvätska, 
dispersion   
10 µg/dos 10 10 10 flaskor: 100 doser 578912 

-90 till -60 °C  i 18 
mån, 2-8 °C  i 10 
veckor 

12 h före spädning  
(8-30 °C) 
samt 12 h efter 
spädning (2-30 °C) 

 
 
Uppdraget i spruta: 
rumstemp 6 h 

Rekonstitueras 
med NaCl 1,3 ml 
/flaska 

Till 5-11 år:             
10 µg (0,2 ml) 

Spädnings-
vätska NaCl 
ingår ej i 
förpackningen 

Pfizer/BioNTech (till 
barn 6 mån – 4 år / 
Comirnaty mRNA 

Koncentrat 
till injvätska, 
dispersion   
3 µg/dos 10 10 10 flaskor: 100 doser 140099 

-90 till -60 °C  i 18 
mån, 2-8 °C  i 10 
veckor 

12 h före spädning  
(8-30 °C) 
samt 12 h efter 
spädning (2-30 °C) 

 
 
Uppdraget i spruta: 
rumstemp 6 h 

Rekonstitueras 
med NaCl 2,2 ml 
/flaska 

Till 6 mån - 4 år:             
3 µg (0,2 ml) 

Spädnings-
vätska NaCl 
ingår ej i 
förpackningen 

Moderna (Omicron) 
/ Spikevax mRNA 

Injvätska, 
dispersion 
50 µg/dos 5 10 10 flaskor: 50 doser 

BA.4-5: 
126671 

-50 till -15 °C  i 9 
mån, 2-8 °C  i 30 
dagar. 

24 h före första 
punktion (8-25 °C). 
Efter punktion 19 h  
(2-25 °C). 

Uppdraget i spruta: 
rumstemp 6 h Nej 

Till 31 år och äldre: 
50 µg (0,5 ml)**** 

 

Novavax / 
Nuvaxovid 

Rekombinant, 
adjuvanterat 

injvätska, 
dispersion   10 10 100 152354 

2-8 grader i 9 
månader 

Bruten flaska: 2-25 
grader i 6 h 

Uppdraget i spruta: 
rumstemp 6 h Nej 

Till 31 år och äldre: 
5 µg (0,5 ml)***** 

 

*  Vid användning av RDS-sprutor 
** Det förekommer förpackningar med utgångsdatum beräknat på kortare hållbarhet men som har fått förlängd hållbarhet, för mer information se sidan 7 och 8. 
*** Innehållet varierar beroende på vilken variant/varianter av Omicron som vaccinet innehåller men total dos vaccin = 30 µg för 12 år och äldre samt = 10 µg för 5-11 år. Endast godkänd som påfyllnadsdos. 
**** Innehållet varierar beroende på vilken variant/varianter av Omicron som vaccinet innehåller men total dos vaccin = 50 µg för 31 år och äldre (ålder enl. FoHM rekommendationer). Andra doser kan undantagsvis          

förekomma, för mer information se produktresumén. 
*****För 31 år och äldre (enl. FoHM rekommendationer). 
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Planering på vaccinerande enhet inför beställning av vaccin: 
• Hantering av överblivna vaccindoser  

Hållbarheten är begränsad det är därför viktigt att planera väl för att undvika kassation. 

Det kan vara svårt att beställa exakt det antal doser som kommer att gå åt vid ett 
vaccinationstillfälle då en flaska innehåller flera doser. Dessutom kan vissa patienter/personer 
som bedömts aktuella för vaccination bli sjuka eller utebli från bokad tid vilket kan medföra att 
iordningställda doser riskerar att kasseras om de inte utnyttjas inom hållbarhetstiden.  

• Se över er kylkapacitet.  

Vaccinerna kräver kylförvaring (+2°- +8°) och ska förvaras i kylskåp utrustade med en 
kalibrerad/verifierad min/max termometer (företrädelsevis en som även mäter en ev. avvikelse 
över tid). Temperaturen i kylskåpet ska kontrolleras varje vardag och dokumenteras på en 
temperaturlogg, för exempel se Regional rutin för ordination och läkemedelshantering .  

I övrigt ska förvaring och hantering ske i enlighet med Regional rutin för ordination och 
läkemedelshantering  

 
Mottagande enhet måste säkerställa en korrekt och säker hantering av vaccinet! 

 

Hantering 
 

Beställning av vaccin  

Alla ovan angivna vaccin ska beställas enligt ordinarie rutin. 
Följande lathundar finns tillgängliga för beställning i Marknadsplatsen resp. CARE: 
”Beställa vaccin i Marknadsplatsen” 
”Beställa vaccin i CARE” 

 

Mottagning och kontroll av vaccin Obs! Kylvara  

- Leverans av vaccin kommer ske med ordinarie läkemedelsleveranser. Mottagning ska utföras av 
behörig personal.  

 
 
Beställning av tillbehör 
Se aktuellt dokument rörande vilka tillbehör som behövs för respektive vaccin samt vart man beställer 
dem: Distribution av kringutrustning för Covid-19 vaccinationer  
  

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/vaccinationer/covid-19/#194859
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelshantering/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelshantering/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelshantering/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/vaccinationer/covid-19/#194856
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/vaccinationer/covid-19/#194856
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/vaccinationer/covid-19/#194859
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Comirnaty Omicron (ska inte spädas)  

Kan användas vid grundvaccinering och påfyllnadsdos.  

Flaskan har grått lock samt en grå kant runt etiketten, styrkan är 15 µg + 15 µg (se tabell sid. 2), vilket 
ger en vaccindos på 30 µg/dos. Fler varianter av Comirnaty Omicron väntas komma (ex. BA.5). Obs! 
Förväxlingsrisk med Cominarty, gäller både ytterkartong och flaska!  

Förvaring ska ske i -90°C till -60°C men vaccinet transporteras i kyltemperatur (+2- +8°C). 
Temperaturförflyttning från kryofrys till kylskåp medför en påverkan på hållbarheten och vaccinet måste 
därför användas inom 10 veckor från att det tas över i kyltemperatur. I samband med uttag ur kryofrys 
kommer ommärkning med nytt utgångsdatum att ske.  

På mottagande enhet ska det förvaras i kyltemperatur (+2- +8°C). 

Obs! Ta inte fram och dra upp förrän man med säkerhet vet att vaccinet kommer att bli använt. 

Comirnaty 10 µg/dos, för barn 5-11 år (ska spädas)  

Ska endast användas till särskilda grupper av barn i åldersspannet 5–11 år. Vaccinering av dessa barn 
kommer endast att ske på sjukhusen. 

Flaskan har orange lock och styrkan är 10 µg/dos. Förvaring ska ske i -90°C till -60°C men vid expedition 
från ApoEx kommer vaccinet att transporteras ut till vaccinerande enheter i kyltemperatur (+2- +8°C). På 
mottagande enhet ska det förvaras i kyltemperatur (+2- +8°C). Temperaturförflyttning från kryofrys till 
kylskåp medför en påverkan på hållbarheten och vaccinet måste därför användas 10 veckor från att det 
tas över i kyltemperatur.  

Vid leverans medföljer vaccinationskort. 

Natriumklorid (NaCl) 9 mg/ml, 20x10 ml, för användning vid spädning av vaccinet beställs från ApoEx på 
varunummer A13737. 

Vid hemkomst ange hållbarhet beräknat utifrån när vaccinet togs ur kryofrys (10 veckor) – datum för när 
uttag skett kommer att vara angivet på respektive förpackning.  

För hållbarhet i övrigt (punkterad flaska etc), se tabell sid 2. 

Obs! Ta inte fram och bland/dra upp förrän man med säkerhet vet att vaccinet kommer att bli använt. 

Comirnaty  Omicron 10 (5+5)µg/dos, för barn 5-11 år (ska spädas)  

Ska endast användas till särskilda grupper av barn i åldersspannet 5–11 år. Vaccinering av dessa barn 
kommer endast att ske på sjukhusen. 

Flaskan har orangea lock samt en orange kant runt etiketten, styrkan är 10 (5+5)µg/dos. Förvaring ska 
ske i -90°C till -60°C men vid expedition från ApoEx kommer vaccinet att transporteras ut till 
vaccinerande enheter i kyltemperatur (+2- +8°C). På mottagande enhet ska det förvaras i kyltemperatur 
(+2- +8°C). Temperaturförflyttning från kryofrys till kylskåp medför en påverkan på hållbarheten och 
vaccinet måste därför användas 10 veckor från att det tas över i kyltemperatur.  

Vid leverans medföljer vaccinationskort. 

Natriumklorid (NaCl) 9 mg/ml, 20x10 ml, för användning vid spädning av vaccinet beställs från ApoEx på 
varunummer A13737. 
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Vid hemkomst ange hållbarhet beräknat utifrån när vaccinet togs ur kryofrys (10 veckor) – datum för när 
uttag skett kommer att vara angivet på respektive förpackning.  

För hållbarhet i övrigt (punkterad flaska etc), se tabell sid 2. 

Obs! Ta inte fram och bland/dra upp förrän man med säkerhet vet att vaccinet kommer att bli använt. 

Comirnaty 3 µg/dos, för barn 6 mån - 4 år (ska spädas) 

Ska endast användas till särskilda grupper av barn i åldersspannet 6 mån – 4 år. Vaccinering av dessa 
barn kommer endast att ske på sjukhusen. 

Flaskan har vinrött lock och styrkan är 3 µg/dos. Förvaring ska ske i -90°C till -60°C men vid expedition 
från ApoEx kommer vaccinet att transporteras ut till vaccinerande enheter i kyltemperatur (+2- +8°C). På 
mottagande enhet ska det förvaras i kyltemperatur (+2- +8°C). Temperaturförflyttning från kryofrys till 
kylskåp medför en påverkan på hållbarheten och vaccinet måste därför användas 10 veckor från att det 
tas över i kyltemperatur.  

Vid leverans medföljer vaccinationskort. 

Natriumklorid (NaCl) 9 mg/ml, 20x10 ml, för användning vid spädning av vaccinet beställs från ApoEx på 
varunummer A13737. 

Vid hemkomst ange hållbarhet beräknat utifrån när vaccinet togs ur kryofrys (10 veckor) – datum för när 
uttag skett kommer att vara angivet på respektive förpackning.  

För hållbarhet i övrigt (punkterad flaska etc), se tabell sid 2. 

Obs! Ta inte fram och bland/dra upp förrän man med säkerhet vet att vaccinet kommer att bli använt. 

Spikevax 

Spikevax original finns inte tillgängligt i Sverige, en uppdaterad variant (Omicron) finns framtagen. 

Förvaring ska ske i -20°C (±5°C) men vid expedition från ApoEx kommer vaccinet att transporteras ut till 
vaccinerande enheter i kyltemperatur (+2- +8°C). Denna temperaturförflyttning medför en påverkan på 
hållbarheten och vaccinet måste därför användas inom 30 dagar från att det tas över i kyltemperatur. 
ApoEx kommer att på respektive förpackning ange vilket datum samt tid som de tog ut dem från frysen. 

På mottagande enhet ska det förvaras i kyltemperatur (+2- +8°C). 

För hållbarhet i övrigt (punkterad flaska etc), se tabell sid 2. 

För detta vaccin medföljer det inga vaccinationskort med det finns att ladda ner på Vårdgivare Skåne.  

Obs! Den ursprungliga hållbarhet som är angiven på förpackningen (dvs den som anger hållbarhet innan 
överflyttning från kryofrys till kylskåp) kan vara felaktig. Detta beror på att man förlängt hållbarheten 
retroaktivt efter att man erhållit nya stabilitetsdata. Vid leveranser av berörda batcher kommer 
tillverkaren att bifoga ett informationsbrev.  

Obs! Ta inte fram och dra upp förrän man med säkerhet vet att vaccinet kommer att bli använt. 

Observera att vaccinet måste rumstempereras 15 minuter innan uppdrag. 

 

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/vaccinationer/covid-19#194858
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Nuvaxovid 

Förvaring ska ske i kyltemperatur (+2- +8°C). 
För hållbarhet i övrigt (punkterad flaska etc), se tabell sid 2. 
Obs! Ta inte fram och dra upp förrän man med säkerhet vet att vaccinet kommer att bli använt. 
 
Iordningsställande av vaccin 

 
För respektive vaccin finns framtagen instruktion för hur doseringssprutorna rekommenderas att 
iordningställas. 

För Comirnaty 10 µg/ml och Comirnaty Omicron 10 (5+5) µg/ml för åldern 5-11 år använd samma 
instruktion.  

För de Comirnaty som ska spädas innan uppdrag finns även en spädningsinstruktion framtagen (en 
gemensam för Comirnaty 10 µg/ml och Comirnaty Omicron 10 (5+5) µg/ml för åldern 5-11 år samt en 
för Comirnaty 3 µg/ml för åldern 6 mån – 4 år).  

För Spikevax (Omicron) är dosen för boosterdos (påfyllnadsdos efter andra dosen) angiven, dvs 50 µg 
(0,25 ml). Vid annat användningsområde (ex. grundvaccinering) följ anvisningarna i produktresumén om 
vilken mängd (dos) som ska dras upp.  

Dessa instruktioner utgår från leverantörernas instruktioner och ska ses som ett hjälpmedel för 
enheterna. Se under ”Bilagor” nedan. 
 
För alla vacciner gäller att man inte får ta vaccin från flera injektionsflaskor för att erhålla ytterligare 
doser. 

Kassation  

I det fall vaccinet av någon anledning bedömts att man inte längre kan använda det, ex. att det har 
passerat sista förbruknings- dag/tid eller har missfärgningar, så ska det destrueras som riskavfall. 

- Genomför hållbarhetskontroll på aktuellt lager på veckobasis, kassera och destruera enligt ovan 
efter hand.  

- Förbrukad flaska och Iordningsställd spruta ska destrueras som riskavfall.  
 

Avslut 
Då samtliga förpackningar av aktuellt vaccin administrerats till patient eller verksamheten av annat skäl 
väljer att avsluta hanteringen enligt denna rutin ska följande åtgärder vidtas: 

- Kontrollera att inget vaccin finns kvar på lager, ev. kvarvarande vaccin destrueras dessa enligt ovan 
angivna process för kassation. 

- De enheter som hanterat vaccin under det tidsintervall där det var krav på att använda 
lagerjournaler (från vaccinstart tom 2022-09-25) ska arkivera sina lagerjournaler enligt samma rutin 
som för narkotika journaler. Dokumenten ska kunna redovisas vid behov. 
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Bilagor 
BL803 Lagerjournal Moderna Spikevax  

BL810 Kassation av COVID-vaccin 

BL819 Lagerjournal Comirnaty barn 5-11 år 

BL820 Lagerjournal Nuvaxuvid 

BL822 Lagerjournal Comirnaty Omicron 

BL823 Lagerjournal Comirnaty Omicron barn 5-11 år 

BL824 Lagerjournal Comirnaty barn 6 mån – 4 år 

BI806 Administrering av COVID-19 Vaccin Region Skåne 

BI814 Iordningställande av administreringssprutor Spikevax (Omicron) – Boosterdos 

BI815 Iordningställande av administreringssprutor Comirnaty  samt Comirnaty Omicron, barn 5-11 år 

BI816 Spädningsinstruktion för Comirnaty samt Comirnaty Omicron, barn 5-11 år 

BI817 Iordningställande av administreringssprutor Nuvaxovid 

BI818 Iordningställande av administreringssprutor Comirnaty Omicron  

BI819 Spädningsinstruktion för Comirnaty, barn 6 mån -4 år 

BI820 Iordningställande av administreringssprutor Comirnaty, barn 6 mån -4 år 

Distribution av kringutrustning för Covid-19 vaccin 

Bilaga 13 (till Regional rutin för ordination och läkemedelshantering), Blankett för temperaturkontroll 

 

Historik 

Dokument id Ersätter 
dokument id 

Ändringar/Revisionsorsak 

LF801-02 LF801-01 Förtydligande kring kassation och destruktion av vaccin samt 
förtydligat i vilken temperatur transport ska ske. 

LF801-03 LF801-02 Förändringar i förutsättningar i vaccintillgång. Dos 2 ska täckas av 
inkommande leveranser, dvs man ”säkrar” inte genom att spara 
hälften. Ingen hantering i ”normalflödet” under senvåren. 
Färgkodning. 
Tillägg med information om 6 i stället för 5 sprutor per flaska för 
Pfizer Comirnaty. 
Förändrad disposition. 
Information om Modernas COVID-19 vaccin. 

LF801-04 LF801-03 Förtydligat vid asterisken under tabellen i sida 2 och i texten på sida 
4, att det finns 5 flaskor per förpackning när ApoEx packat om. Att 
minsta mängd man kan beställa är 5 flaskor. 

LF801-05 LF801-04 Förtydligande rörande prioritering för Plan B samt att instruktionen 
vid iordningställande av administreringssprutor ska ses som ett 
hjälpmedel till den lokala plan som ska tas fram. 
Information om hantering av AstraZenecas COVID-19 vaccin tillagd.  
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LF801-06 LF801-05 Ytterligare förtydligande rörande prioritering för Plan B. Uppdaterat 

tabell sid 2. Kompletterat information om hållbarhet för 
AstraZenecas vaccin. Förtydligande om säkerhetshantering och 
kassation. 

LF801-07 LF801-06 Tillägg under mottagning att vaccinen är ljuskänsliga. 
Ändrad hållbarhet för AstraZenecas vaccin uppdraget i 
doseringsspruta. 

LF801-08 LF801-07 Infogat information om vart man ska vända sig vid olika 
frågeställningar. Tillägg om att tillse att den som ska utföra 
beställningar ska ha behörighet i systemen. Förtydligande ang 
hållbarhet för AstraZenecas vaccin uppdraget i doseringsspruta. 
Ändrat doseringsintervall för AstraZenecas vaccin från fyra till tio 
veckor. Tagit bort användandet av separata journaler för dos 1 och 
2. Lagt till information om att AstraZenecas vaccin är en GMO – 
hanteras som riskavfall. 

LF801-09 LF801-10 Uppdaterat informationen om Janssen (hållbarhet) samt lagt till att 
alla originalförpackningar, när de är tomma, ska kasseras som 
riskavfall. 

LF801-11 LF801-10 Ändrat intervall från 4-6 veckor mellan dos 1 och 2 för Comirnaty 
och Moderna. Flaggar för ändring i tilldelning av doser från och med 
vecka 15. 

LF801-12 LF801-11 Förtydligat intervallet mellan dos 1 och två för Comirnaty och 
Moderna samt att det är endast vid spill som förkläden och ev 
underlägg behöver kastas som riskavfall vid iordningställande av 
AstraZeneca- och Janssenvaccin. Tillägg hållbarhet för Comirnaty i 
förvaring i -20 ± 5°C. Ändring rörande NaCl för spädning av 
Comirnaty – ska nu beställas från ApoEx. 

LF801-13 LF801-12 Uppdaterat informationen i tabellen på sida 2. Ny process för 
tilldelning av vaccin (enheterna ska inte längre ”äska”). AZ bytt 
namn. 

LF801-14 LF801-13 Infogat/anpassat information för de upphandlade aktörerna i fas 4. 
Redigerat (minskat) information om ”Plan B”. Uppdaterat 
informationen om hållbarheten för Comirnaty. Tagit bort hänvisning 
till: BI809 Reflektioner och erfarenheter kring iordningställande av 
COVID-19 vaccin. 

LF801-15 LF801-14 Korrigerat informationen om Comirnaty på sid 2 samt ändrat e-
postadress till vart frågor om avtal ska skickas. Angivit ” Distribution 
av kringutrustning för Covid-19 – Upphandlade aktörer”. 

LF801-16 LF801-15 Förändringar i hållbarhet för Moderna. 
LF801-17 LF801-16 Moderna byter namn till Spikevax. Namnbyte på lagerjournaler och 

iordningställandedokument för Pfizer, AstraZeneca och Moderna. 
LF801-18 LF801-17 Borttag av information om övriga vaccin förutom Comirnaty och 

Spikevax. Borttag om information om plan B (finns dock kvar att de 
ska ha en, men inte hur den ska se ut). Borttag av tilldelning och 
särskilt beställningsförfarande.  

 

LF801-19 LF801-18 Tillägg bilaga ” BI805 Tilldelning och beställning av COVID-19 vaccin 
för primärvården och sjukhusen”.  
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LF801-20 LF801-19 Omformulerat dosintervall, uppdaterat tabellen, tillfört information 

om Pfizers barnformulering. Tillägg om beställningsinformation för 
upphandlade aktörer. 

LF801-21 LF801-20 Ändrat från 3-dosförfarande till fler-dosförfarande. Uppdaterat 
tabell på sid 2. Tillägg med information om Comirnaty nyformulering 
samt Nuvaxovid (både i tabell samt på tillämpliga ställen i 
dokumentet).  

LF801-22 LF801-21 Små redaktionella ändringar. Vaccinbeställning kan ske alla dagar för 
PV och sjukhusen och de ska inte beställa och använda Comirnaty 
som ska spädas, det ska bara de upphandlade aktörerna göra (tills 
att det befintliga lagret tar slut). Uppdatering i vart eventuella frågor 
ska skickas. 

LF801-23 LF801-22 För Comirnaty – ny formulering, ändrat till att tilläggsmärkning av 
nytt utgångsdatum sker när förpackningen tas ur kryofrys (tidigare 
angavs datum för uttag). 

LF801-24 LF801-23 Små redaktionella ändringar. 
Tagit bort information om Comirnaty som ska spädas – används inte 
i Region Skåne längre. Lagt till information om Comirnaty Omicron 
och information om retroaktiv förlängning av hållbarhet på 
Comirnaty och Spikevax.  

LF801-25 LF801-24 Små redaktionella ändringar. Tagit bort kravet på användning av 
lagerjournaler. Uppdaterat tabellen på sid 2 med varunummer för 
Comirnaty Omicron BA.4/5. 

LF801-26 LF801-25 Återinfört information om Comirnaty som ska spädas. 
LF801-27 LF801-26 Lagt till information om Comirnaty Omicron för barn i åldern 5-11 år 

samt Comirnaty för barn i åldern 6 mån – 4 år. Tillägg om att 
Spikevax för närvarande inte är tillgängligt i Sverige. 
Uppdaterat tabell sid 2 med avseende på tillgängliga vaccin samt 
uppdatering om hållbarheter. 

LF801-28 LF801-27 Comirnaty original borttagen. Ny version av Spikevax tillgänglig. 
LF801-29 LF801-28 Korrigering att Cominarty Omicron kan användas både till 

grundvaccinering och påfyllnadsdos. 
LF801-30 LF801-29 Anpassning till att vaccinet nu ska hanteras i ordinarie flöde. 

Förtydligat under ”iordningställande av vaccin” att instruktionen om 
iordningställande av Spikevax är för Boosterdos. 
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