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Påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19, våren 2023 
 
Region Skåne följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
 
Under perioden 1 mars 2023 – 29 februari 2024 rekommenderas 1-2 
påfyllnadsdoser till personer över 50 år och personer över 18 år i riskgrupp. 
Vaccination ska även vara tillgänglig för vissa grupper enligt rekommendationen.  
 
Primärt rekommenderas vaccination för inför höst- och vintersäsongen, och för 
ett par grupper även en påfyllnadsdos under våren. Vaccin ska dock vara 
tillgängligt under hela perioden för de individer som behöver/önskar vaccin vid 
annan tidpunkt. 
 
Nya rekommendationer för vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten 
(folkhalsomyndigheten.se) 
 
Under våren, med start 1 mars 2023 rekommenderas påfyllnadsdos till:  
 

1. Alla över 80 års ålder 
2. Personer som bor på särskilt boende för äldre 

Personer över 65 år eller över 18 år i riskgrupp ska ges möjlighet att erhålla en 
påfyllnadsdos under våren.  

Information till riskgrupper om covid-19 — Folkhälsomyndigheten 
(folkhalsomyndigheten.se) 

Det ska ha gått minst 6 månader (4 månader) sedan föregående dos* 

*Intervallet mellan två påfyllnadsdoser rekommenderas vara minst sex månader, 
men om nödvändigt av praktiska eller logistiska skäl, kan intervallet justeras ned 
till fyra månader av ordinerande vaccinatör i enskilda fall, till exempel för att 
kommande dos skall kunna ges i synergi med influensakampanjen 
 
Vårens vaccinationer planeras huvudsakligen till mars-april. Varje vårdcentral 
skickar personlig kallelse med bokad tid till alla listade över 80 år.  

mailto:anna.linden@skane.se
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/om-vaccinerna-mot-covid-19/nya-rekommendationer-for-vaccination-mot-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/om-vaccinerna-mot-covid-19/nya-rekommendationer-for-vaccination-mot-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rad-och-information-till-riskgrupper/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rad-och-information-till-riskgrupper/
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Vårdcentralerna i samverkan med kommunerna planerar och genomför 
vaccinationer på särskilda boende för äldre. För övriga grupper ska vaccination 
tillgängliggöras hos upphandlade mottagningar och vårdcentraler. 

 

Övriga rekommendationer 

• Alla över 65 år eller över 18 år i riskgrupp rekommenderas en 
påfyllnadsdos under hösten.  
Det ska ha gått minst 6 månader (4 månader) * sedan föregående dos. 

• Personer 50–64 år rekommenderas en påfyllnadsdos till hösten. Det ska 
ha gått minst 9 månader sedan föregående dos. 

• För personer 18–49 år utan riskfaktorer upphör rekommendationen om 
vaccination mot covid-19 från den 1 mars 2023. Vaccin ska dock 
tillgängliggöras för den som önskar grundvaccination och/eller en 
påfyllnadsdos under perioden 1 mars 2023 - 29 februari 2024. Efter 
grundvaccination med 3 doser ska det ha gått minst 9 månader till nästa 
dos. 

Individuell ordination 

• Personer med allvarlig immunbrist kan av patientansvarig läkare erhålla 
individuell rekommendation. Sjukhusen ansvarar för handläggning av 
patienterna och aviserar med ett personligt brev som tas med vid 
vaccinationstillfället.  
 

Information om covid-19-vaccin till personer med nedsatt immunförsvar 
— Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 

 

• Vaccination av barn i särskilda riskgrupper sker efter individuell ordination 
av PAL. Barn under 12 år vaccineras enbart på sjukhusen, med vaccin i 
särskild formulering för barn. 
 
Barn och unga – om vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten 
(folkhalsomyndigheten.se) 

För personer som tidigare haft covid-19 infektion gäller att de kan vaccineras med 
en påfyllnadsdos när personen tillfrisknat helt. Om en person insjuknar i covid-19 
efter dos 2 eller mellan påfyllnadsdoser kan efterföljande dos skjutas på till upp 
till tre månader efter sjukdomstillfället. Viss immunitet uppstår vid en infektion 
varför dosen inte behöver ges direkt efter sjukdomstillfället. 

Till personer över 12 år ges variantanpassat mRNA-vaccin, en dos 30 mikrogram = 
0.3 ml Comirnaty 15/15 (Pfizer). För personer från 31 års ålder finns även 
variantanpassat mRNA-vaccin Spikevax (Moderna). Vaccinen är likvärdiga och 
vaccinvalet styrs av vilket vaccin som finns tillgängligt. Till personer som är 30 år 
eller yngre ges Comirnaty (Pfizer) oavsett vilket vaccin som getts tidigare. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/om-vaccinerna-mot-covid-19/covid-19-vaccination-for-personer-med-nedsatt-immunforsvar/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/om-vaccinerna-mot-covid-19/covid-19-vaccination-for-personer-med-nedsatt-immunforsvar/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/om-vaccinerna-mot-covid-19/barn-och-ungdomar/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/om-vaccinerna-mot-covid-19/barn-och-ungdomar/
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Det proteinbaserade vaccinet Nuvaxovid är ett alternativ till personer från 31 års 
ålder. Nuvaxovid kan ges som påfyllnadsdos efter två doser Nuvaxovid eller i ett 
blandat schema. Antalet utbudspunkter för detta vaccin är begränsat till 
sjukhusen och de upphandlade mottagningar som vaccinerar på uppdrag av 
Region Skåne. 
 
 
 
 


