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Val av vaccin vid påfyllnadsdos (tredje dos) av covid-19 vaccin
Region Skåne följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilka grupper som
erbjuds påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19. Som påfyllnadsdos ges mRNAvaccin, antingen en dos 30 mikrogram = 0.3 ml Comirnaty (Pfizer) eller en halv
dos 50 mikrogram = 0.25 ml Spikevax (Moderna). För personer som är äldre än
30 år är dessa två vaccin utbytbara och kan ges oberoende av vilket vaccin som
getts vid tidigare doser.
Då stora grupper är aktuella för en påfyllnadsdos den närmaste tiden måste
tillgängligt vaccin användas optimalt. Detta för att undvika kassation och
bristsituationer. Både Spikevax (Moderna) och Comirnaty (Pfizer) måste användas
till personer som är äldre än 30 år. I nuläget måste alla vaccinerande enheter i
huvudsak använda Spikevax (Moderna) där så är möjligt (vaccination av individer
som är äldre än 30 år) både som påfyllnadsdos och nyvaccination. Detta för att
undvika vaccinbrist och kassation.
För val av vaccin vid påfyllnadsdos gäller följande:
 Påfyllnadsdosen ges tidigast fem månader efter senaste dos av
covidvaccin till personer som är 65 år eller äldre.
 Påfyllnadsdosen ges tidigast sex månader efter senaste dos av
covidvaccin till personer som är yngre än 65 år.
 För personer som är äldre än 30 år ges antingen en halv dos Spikevax
(Moderna) eller en hel dos Comirnaty (Pfizer) som påfyllnadsdos
oavsett vilket vaccin som getts tidigare. Dessa bägge vaccin är
utbytbara. Vi erbjuder inte möjlighet för patienten att själv välja
vaccin.
 Till individer som är 30 år eller yngre ges en hel dos Comirnaty (Pfizer)
som påfyllnadsdos oavsett vilket vaccin som getts tidigare.
 För personer som tidigare haft covid-19 infektion gäller att de kan
vaccineras med en tredje dos oavsett om de hade infektionen innan de
blev fullvaccinerade eller efter att de blivit vaccinerade med två doser
(s.k genombrottsinfektion). Personen ska ha tillfrisknat från
covidinfektion innan personen kan vaccineras.
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