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EU godkända vacciner mot covid-19

Tillverkare Datum för
godkännande

Dosering
enligt produktresumé

Dosering-
primärvaccination enligt 
Folkhälsomyndigheten

Administreringssätt Godkänt för 
personer

Verknings-
mekanism

Comirnaty Pfizer/
BioNTech

2020-12-21 2 x 0,3 ml ska ges med 
minst 21 dagars 
mellanrum

2x 0,3 ml
med 3-7 veckors 

mellanrum

intramuskulär 
injektion

5 år och äldre mRNA

Spikevax Moderna 2021-01-06 2 x 0,5ml 
rekommenderas att ges 
med  28 dagars 
mellanrum

2 x 0,5 ml
med 4-7 veckors 

mellanrum

intramuskulär 
injektion

6 år och äldre mRNA

Vaxzevria Astra 
Zeneca

2021-01-29 2 x 0,5 ml ska ges med 4-
12 veckors mellanrum

tillhandahålls inte intramuskulär 
injektion

18 år och äldre viral vektor, 
icke 

replikerande

JCOVDEN Janssen 2021-03-11 O,5 ml som engångsdos tillhandahålls inte intramuskulär 
injektion

18 år och äldre viral vektor, 
icke 

replikerande

Nuvaxovid Novavax 2021-12-20 2 x 0,5 ml ges med 3 
veckors mellanrum

2 x 0,5 ml
med 3-7 veckors 

mellanrum

intramuskulär 
injektion

12 år och äldre rekombinant
protein, 

adjuvanterat
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Covid-19 vacciner
Förvaring och hantering

Förvaring Hållbarhet i kylskåp 1 flaska 
innehåller

Comirnaty frys <-60oC 10 veckor 5-7 doser

Spikevax frys -25oC till -15oC 30 dagar 10 (20) doser

Vaxzevria kylskåp 2oC till 8oC 6 månader 10 doser

JCOVDEN frys -25oC till -15oC 3 månader 5 doser

Nuvaxovid kylskåp 2oC till 8oC 9 månader 10 doser
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Verkningsmekanism för vacciner mot covid-19

budbärar RNA (mRNA)
för spikproteinet
Comirnaty
Spikevax

coronavirusets ytprotein
(spikprotein)

antikroppar mot 
spikproteinet 

modifierad adenovirus 
som kodar för spikproteinet
Vaxzevria
JCOVDEN

rekombinant protein, 
adjuvanterat
Nuvaxovid



Läkemedelsrådet

Område Läkemedel

Comirnaty
klinisk studie fas 2/3*

Randomiserad, placebokontrollerad, observatörs- blindad studie  

44 000 individer, ca 36 000 analyserade 

1:1 vaccinet vs placebo 

Primärt effektmått- covid-19-fall minst 7 dagar efter dos 2

*Study C4951001: A Phase 1/2/3, Placebo-Controlled, Randomized, Observer-Blind, Dose-Finding Study to Evaluate the Safety, 
Tolerability, Immunogenicity, and Efficacy of SARS-COV-2 RNA Vaccine Candidates Against COVID-19 in Healthy Individuals

vaccin mot covid-19
n = 18 198

placebo
n = 18 325

vaccineffekt [95%KI]

antal covid-19 fall 8 162 95% [90,0; 97,9]

Svår covid-19-infektion inträffade hos 3 patienter i placebogruppen och 1 i vaccingruppen.
Studien pågår med uppföljning av effekt och säkerhet i totalt två år från första vaccination.
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Biverkningar rapporterade i kliniska prövningar 
Comirnaty

• vid injektionsstället
• smärta >80%

• svullnad >10%

• trötthet 60%

• huvudvärk >50%

• muskelvärk 30%

• frossa 30%

• ledvärk >20%

• feber >10%

Med stigande ålder noterades en något lägre 
frekvens av lokala och systemiska biverkningar.

Perifer ansiktsförlamning rapporterades hos 4 individer 
vaccingruppen. Symptomen noterades 3, 9 och 48 dagar efter dos 2, 
samt i ett av fallen 37 dagar efter dos 1.
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Spikevax
klinisk fas-3 studie

Randomiserad, placebokontrollerad, observatörs- blindad studie  

ca 30 000 individer, ca 28 000 analyserade

vaccinet vs placebo 1:1

Primärt effektmått- covid-19-fall från 14 dagar efter dos 2

vaccin mot covid-19
n = 14 134

placebo
n = 14 073

vaccineffekt [95%KI]

antal covid-19 fall 11 185 94% [89,3; 96,8]

30 fall av svår covid-19-infektion inträffade- samtliga i placebogruppen.

Studien pågår med planerad uppföljning av effekt och säkerhet i totalt 26 månader från första vaccination.

A Phase 3, Randomized, Stratified, Observer-Blind, Placebo-Controlled Study to Evaluate the Efficacy, Safety,
and Immunogenicity of mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine in Adults Aged 18 Years and Older
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Biverkningar rapporterade i kliniska prövningar 
Spikevax 

• vid injektionsstället

- smärta 92 %

- svullnad 15 %

- rodnad 10 %

• trötthet 70 %

• huvudvärk 65 %

• myalgi 62 %

• artralgi 46 %

• frossa 45 %

• illamående/kräkningar 23 % 

• svullnad/ömhet i armhålan 20 %

• feber 16 %

Biverkningarna var vanligtvis lindriga eller måttliga och gick över inom 
några dagar.

Reaktionerna förekom oftare efter dos 2 jämfört med dos 1.

Med stigande ålder noterades en något lägre frekvens av biverkningar.

Perifer ansiktsförlamning rapporterades hos 3 individer i vaccingruppen              
(ca 30 dagar efter dos 2). 

Risken för ansiktsförlamning kommer att följas vidare i uppföljningsstudier efter 
godkännande.
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Individer som ingick i kliniska prövningar 

Comirnaty

• kvinnor 47%

• ålder (median) 53 år

• 65 år och äldre 25%

• 65-69 år 12%

• 70-74 år 8%

• 75-79 3%

• 80 år och äldre 1,4%

• 27 % hade minst 1 riskfaktor*

Spikevax 
• kvinnor 49%

• ålder (median) 52 år

• 65-74 år 17%

• 75 år och äldre  4%

• 46% hade minst 1 riskfaktor*

Exkluderade: immunsupprimerade patienter samt de med tidigare diagnos av covid-19

*KOL, hjärtkärlsjukdom, BMI≥30, diabetes, leversjukdom, HIV- infektion
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Comirnaty klinisk studie fas 2/3*
Ungdomar 12-15 år

*Study C4951001: A Phase 1/2/3, Placebo-Controlled, Randomized, Observer-Blind, Dose-Finding Study to Evaluate the Safety, 
Tolerability, Immunogenicity, and Efficacy of SARS-COV-2 RNA Vaccine Candidates Against COVID-19 in Healthy Individuals

vaccin mot covid-19
n = 1119

placebo
n = 1110

vaccineffekt [95%KI]

antal covid-19 fall* 0 18 100% [78,1; 100]

*hos deltagare med eller utan tecken på tidigare infektion

Den totala säkerhetsprofilen i åldern 12 till 15 år var snarlik den som sågs hos deltagare 16 år och äldre
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Vaxzevria
Sammanslagna resultat av fas 2/3-studie (COV002) och fas 3-studie (COV003) 

Primärt effektmått- covid-19-fall från ≥ 15 dagar efter dos 2.

2 doser gavs med 4-12 veckors mellanrum.

vaccin mot covid-19
n = 5258

placebo
n = 5210

vaccineffekt [95%KI]

antal covid-19 fall 64 154 59,5% [45,8;69,7]

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har valt att exkludera vissa subgrupper i materialet som ansågs ej följa 
standardprotokollet, vilket har påverkat effektanalysen.
Skyddseffekten i den poolade fas-III studien (Voysey 2020) anges till 70,4%.                                                                    
Detta uppges också i den brittiska produktmonografin. 

A Phase II/III Study to Determine the Efficacy, Safety, and Immunogenicity of the Candidate Coronavirus Disease (COVID-19) Vaccine ChAdOx1 nCoV-19

A Randomised, Controlled, Phase III Study to Determine the Safety, Efficacy, and Immunogenicity of the Non-Replicating ChAdOx1 nCoV-19 Vaccine

8 sjukhusinläggningar pga. covid-19 ≥ 15 dagar efter dos 2 i placebogruppen, inga i vaccingruppen.

Voysey M et al, Safety and efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (AZD1222) against SARS-CoV-2: an interim analysis of four randomised controlled 
trials in Brazil, South Africa, and the UK. Lancet. 2020; published online Dec 8.
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• 55 % kvinnor

• 18 till 64 år 87 % 

• 65 år och äldre 13 % 

• 75 år och äldre 3 % 

39 % hade minst en riskfaktor (BMI ≥ 30, kardiovaskulär sjukdom, respiratorisk sjukdom eller diabetes.

Exkluderade: med svår och/eller okontrollerad kardiovaskulär, gastrointestinal, lever-, njur-, endokrin/metabolisk 
sjukdom, neurologiska sjukdomar, med gravt nedsatt immunförsvar, gravida kvinnor och deltagare med känd 
tidigare SARS-CoV-2-infektion.

Individer som ingick i kliniska prövningar 
för Vaxzevria
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Biverkningar rapporterade i kliniska prövningar 
Vaxzevria

• vid injektionsstället 

- ömhet 64% 

- smärta vid injektionsstället 54 %

• huvudvärk 53 %

• trötthet 53 %

• myalgi 44 %

• sjukdomskänsla 44 %

• febrilitet 34%, feber > 38 °C 8 %, frossa 32%

• artralgi 26 % 

• illamående 22%

• Majoriteten av biverkningarna var lindriga till måttliga i 
svårighetsgrad och gick vanligtvis tillbaka inom några 
dagar efter vaccinationen. 

• Jämfört med första dosen var biverkningarna som 
rapporterades efter den andra dosen lindrigare och 
rapporterades mindre ofta.

Perifer ansiktsförlamning rapporterades hos 6 individer 3 i 
vaccingruppen och 3 i placebogruppen. 

Baserade på säkerhetsdata från 4 studier med ca 24 000 deltagare varav 12 000 fick vaccinet.
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Vaxzevria
skyddseffekt hos äldre 

• I februari 2021 publicerades data från två stora uppföljningsstudier i Storbritannien * 
(Skottland och England).

• Skyddseffekt mot behov av sjukhusvård vid covid-19 infektion studerades.

• För både Comirnaty och Vaxzevria påvisades skyddseffekt på 85-90% även i åldrar 
över 80 år.

* Vasileiou E, Effectiveness of first dose of COVID-19 vaccines against hospital admissions in Scotland: national prospective cohort study of 5,4 million people, preprint febr 2021

• Lopez Bernal J, Early effectiveness of COVID-19 vaccination with BNT162b2 mRNA vaccine and ChAdOx1 adenovirus vector vaccine on symptomatic disease, hospitalisations
and mortality in older adults in the UK, a test negative case control study. Preprint febr 2021
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Vaxzervia efter godkännande

Sällsynta fall av tromboser i kombination med trombocytopeni och i vissa fall blödning har inträffat
hos personer under 65 års ålder.
Enligt Folkhälsomyndighetens sammantagna bedömning 2021-03-25 kunde vaccinet användas 
för personer 65 år och äldre. 
Huvuddelen av gruppen 65 år och äldre var fullvaccinerade i juli 2021 och Folkhälsomyndigheten beslutade 
att successivt upphöra med användningen av Vaxzervia. 
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COVID-19 Vaccine Janssen (JCOVDEN)
klinisk fas-3 studie

En pågående, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, fas 3 studie  

ca 44 000 individer, ca 39 000 analyserade, vaccinet vs placebo 1:1

Primärt effektmått- covid-19-fall från 14 resp. 28 dagar efter engångsdos

Uppföljningstid (median) 54 dagar (1-124)

antal covid-19 fall vaccin mot covid-19
n = 19 630

placebo
n = 19 691

vaccineffekt [95%KI]

14 dagar efter vaccinationen 116 348 67 % [59;73]

28 dagar efter vaccinationen 66 193 66 % [55;75]

allvarlig covid-19

14 dagar efter 14 60 77 % [55;89]

28 dagar efter 5 34 85 % [54;97]

A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Phase 3 Study to Assess the Efficacy and Safety of Ad26.COV2.S for the 
Prevention of SARS-CoV-2-mediated COVID-19 in Adults Aged 18 Years and Older.
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Biverkningar rapporterade i kliniska prövningar 
COVID-19 Vaccine Janssen (JCOVDEN) 

• smärta vid injektionsstället 49 %

• trötthet 38 %

• huvudvärk 39 %

• myalgi 33 %

• illamående 14 % 

• feber 9 %

De flesta biverkningarna uppkom inom 1-2 dagar efter 
vaccination och var milda till måttliga i svårighetsgrad och 
var kortvariga (1-2 dagar).

Reaktogenicitet var generellt lindrigare och rapporterades 
mindre frekvent hos individer ≥ 65 år.



Läkemedelsrådet

Område Läkemedel

Individer som ingick i kliniska prövningar
COVID-19 Vaccine Janssen (JCOVDEN)

• kvinnor 47%

• ålder (median) 52 år

• 65 år och äldre 20 %

• 75 år och äldre 4 %

• Ca 40  % hade minst 1 riskfaktor*

Exkluderade: individer med onormal funktion av immunsystemet eller immunsuppressiv behandling inom 6 månader

* BMI≥30 (28 %), diabetes typ-2 (7%), hypertoni (10%), HIV- infektion (2,5 %) astma (1%), hjärtsjukdom (2 %) 
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Covid-19 Vaccine Janssen (JCOVDEN)

• Rekommenderas endast till personer som är 65 år och äldre p g a att samma typ av mycket 
sällsynta, men allvarliga, biverkningar som efter Astra Zenecas vaccin Vaxzevria har rapporterats.

• Ett mindre antal doser har anlänt till Sverige men dessa har inte distribuerats för vaccination          
p g a att personer 65 år och äldre hunnit påbörja vaccinationerna med andra tillgängliga vaccin.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera paus i användandet av vaccinet.
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Nuvaxovid

Innehåller:

• spikproteinet från ursprungsvirusvarianten SARS-CoV-2 wuhan-1

• adjuvans Matrix-M (saponiner) som förlänger och förbättrar vaccinets skyddande effekt 

• hjälpämnen

Efter vaccination utvecklas antikroppar och cellmedierat immunsvar mot proteinet.
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Individer som ingick i kliniska prövningar 
för Nuvaxovid

Studie 301
• ålder (18-95 år); 47 år (median) 

• 48 % kvinnor

• 65 år och äldre 12 % 

• 75 år och äldre 2 % 

70%  obesa/överviktiga

95% med hög risk för komplikationer

94% seronegativa för covid-19 

Studie 301
• ålder (18-84 år); 56 år (median) 

• 48 % kvinnor

• 65 år och äldre 28 % 

• 75 år och äldre 4 % 

45% med samsjuklighet/obesitas

ca 97% seronegativa för covid-19
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Nuvaxovid
Två kliniska effekt- och säkerhetsstudier

Randomiserade, placebokontrollerade, observatörs- blindade studier  

Primärt effektmått- covid-19-fall minst 7 dagar efter dos 2

301. A phase 3, randomized, observer-blinded, placebo-controlled study to evaluate the efficacy, safety and immunogenicity of a SARS-CoV-2 recombinant spike protein 
nanoparticle vaccine (SARS-CoV-2 rS) with Matrix-M1 adjuvant in adult participants ≥ 18 years with a paediatric expansion in adolescents (12 to < 18 years)

302. A phase 3, randomised, observer-blinded, placebo-controlled trial to evaluate efficacy and safety of a SARS-CoV-2 recombinant spike protein nanoparticle vaccine 
(SARS-CoV-2 rS) with Matrix-M1 adjuvant in adult participants 18-84 years of age in the United Kingdom

antal fall vaccin
incidens/1000 personår

antal fall placebo
incidens/personår

vaccineffekt [95%KI]

studie 301
USA, Mexico

vaccin    n= 19 729
placebo n= 9 853

14 (3,26) 63 (34,01) 90,4% [82,9-94,6]

studie 302
Storbrittanien

vaccin    n= 7 569
placebo n= 7 570

10 (6,5) 96 (63,4) 89,7% [80,2-94,6]

Fåtal allvarliga covid-19 fall (4 i varje placebogrupp).
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Övergående effekter, kopplade till aktivering av immunsystemet. Fåtal överkänslighetsreaktioner, inga 
anafylaktiska reaktioner i studier.

ömhet vid injektionsstället (75 %), smärta vid injektionsstället (62 %), trötthet (53 %), myalgi (51 %), huvudvärk 
(50 %), sjukdomskänsla (41 %), artralgi, 24 % och illamående eller kräkningar (15 %). 

Incidensen av ömhet vid injektionsstället, smärta vid injektionsstället, trötthet, myalgi, huvudvärk, sjukdomskänsla, artralgi
och illamående eller kräkningar var högre hos vuxna i åldern 18 till under 65 år än hos vuxna i åldern 65 år och äldre.

Lokala och systemiska biverkningar rapporterades oftare efter dos 2 än efter dos 1.

Ökad incidens av hypertoni efter vaccination med Nuvaxovid ( 1,0 %) jämfört med placebo ( 0,6 %) hos äldre vuxna under de tre dagarna 
närmast efter vaccinationen.

Biverkningar rapporterade i kliniska prövningar 
Nuvaxovid
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Nuvaxovid kan användas till personer som är 18 år och äldre i följande 
situationer:

Primärvaccination: 

• till ovaccinerade – 2 doser ges med minst 3 veckors intervall (3 doser till individer med måttlig till 
allvarlig immunbrist)

• som dos 2 efter en annan vaccinprodukt

• till personer som utvecklat allvarliga biverkningar eller har en  medicinsk kontraindikation 

för de tillgängliga mRNA-vaccinerna (som dos 2 eller påfyllnadsdos dos 3).

Inte till personer som utvecklat myokardit eller perikardit efter ett mRNA-vaccin. 

Påfyllnadsdos (dos 3 eller mer) enligt gällande rekommendationer:

• efter 2 doser Nuvaxovid

• efter 2 doser av andra vaccinprodukter

• till personer med måttlig till allvarlig immunbrist och som inte har utvecklat eller har utvecklat ett lågt 
immunsvar efter 3 eller fler doser av ett mRNA-baserat covid-19 vaccin

• till personer som har avstått från rekommenderade mRNA vaccin. 

enligt Folkhälsomyndigheten 220221
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Intervall mellan vaccindoser
enligt Folkhälsomyndigheten 220707

Påfyllnadsdosen kan ges med ett annat vaccin än det som man fick vid primärvaccination. 
Till personer 30 år och yngre ges påfyllnadsdosen med Comirnaty eller Nuvaxovid.

Primärvaccination

covid-19 vaccin intervall ges till personer

dos 2 Comirnaty
Nuvaxovid
Spikevax

3-7 veckor 
3-7 veckor
4-7 veckor

12 år och äldre
18 år och äldre
12 år och äldre

extrados som ovan från 8 veckor efter dos 2 med allvarligt nedsatt     
immunförsvar

Påfyllnadsdoser

dos 3 Comirnaty
Nuvaxovid
Spikevax (halv dos)

minst 3 månader efter dos 2 18 år och äldre

dos 4
”höstdos”

från 1 september-22

Comirnaty
Nuvaxovid
Spikevax (halv dos)

tidigast 4 månader efter dos 3

• 65 år och äldre
• fyllt 18 år och är i riskgrupp
• boende på SÄBO för äldre
• fyllt 18 år och har hemtjänst/hemsjukvård

efter dos 1
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Vacciner mot covid-19 
till specifika grupper

Alla som bor i Sverige och som är 12 år och äldre rekommenderas vaccination.

Comirnaty är godkänt från 5 års ålder.

Svenska Barnläkarföreningen har gett ut rekommendationer om vaccination av särskilda grupper av barn i åldern 5-11 år:

https://www.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/2022/02/BLF-rekommendation-vaccination-covid-19-sarskilda-grupper-
%E2%80%93-uppdatering-2022-02-25.pdf

• Personer som haft covid-19- vaccin kan ges så snart personen har helt tillfrisknat. 

• Behandlade med antikoagulantia:

• Viktigt med minst 5 minuters med kompression över insticksstället

• Regionala riktlinjer finns på https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/lakemedel/riktlinjer/lakemedelsriktlinjer/riktlinje-
for-covid-19-vaccination-hos-patienter-som-star-pa-antikoagulantia-och-eller-trombocythammare.pdf

• Personer med nedsatt immunförsvar har stor nytta av vaccination mot covid-19. 

Vissa grupper kan svara med lägre antikroppsnivåer efter två doser  och kan behöva en extra primärdos.

.

https://www.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/2021/12/BLF-Rekommendationer-for-vaccination-mot-covid-19-for-sarskilda-grupper-av-barn-fran-5-ars-alder-20211216.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/lakemedel/riktlinjer/lakemedelsriktlinjer/riktlinje-for-covid-19-vaccination-hos-patienter-som-star-pa-antikoagulantia-och-eller-trombocythammare.pdf
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Vacciner mot covid-19 
vid graviditet och amning

Gravida med följande tillstånd eller sjukdomar har en ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19:

• kronisk hjärt- och kärlsjukdom

• kronisk lungsjukdom 

• kronisk lever- eller njursvikt

• diabetes typ 1 och typ 2

• tillstånd som innebär påverkan på immunförsvar 

• ålder över 35 år

• BMI över 30 vid inskrivning i mödravården

Alla gravida rekommenderas vaccination!
Ges med något av de godkända mRNA vaccinerna (Comirnaty till gravida < 30 år):
• efter graviditetsvecka 12 till gravida utan en underliggande sjukdom
• kan ges tidigare till gravida med en underliggande sjukdom

Amning
Det är okänt om vacciner utsöndras i bröstmjölken. En negativ effekt på det ammade barnet bedöms inte som sannolik.
Amningen kan fortgå även om modern har vaccineras mot covid-19.
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Utbytbarhet mellan vacciner mot covid-19

• Det går bra att ersätta Spikevax med Comirnaty eller tvärt om.

Comirnaty och Spikevax använder sig av samma vaccinteknologi, de är så kallade mRNA-vaccin, och har därmed flera  likheter.

• Ett lika bra immunsvar uppnås av kombination av Comirnaty och Spikevax som när doserna ges med 
samma vaccin.

• Det finns begränsad erfarenhet av kombinationen mRNA-vaccin och Nuvaxovid än så länge. (februari 2022) 

De studier som finns visar dock god effekt och säkerhet vid en kombination av dessa vaccin.
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Myokardit och perikardit- mycket sällsynt biverkan
efter vaccination med mRNA-vaccin mot covid-19

• Mycket sällsynta fall med myokardit och perikardit har rapporterats.

• Fallen inträffade huvudsakligen inom 14 dagar efter vaccination, mer frekvent efter den andra dosen och hos 
yngre män och pojkar.

• Förloppet av myokardit och perikardit efter vaccination följer det som vanligen ses vid myokardit och perikardit.

• Hälso- och sjukvårdspersonal bör ge vaccinerade personer råd att omedelbart söka vård om de upplever 
bröstsmärta, andfåddhet eller hjärtklappning.

• Ställningstagande till vidare vaccinationer mot covid-19 bör göras av en kardiolog.

• Nästa vaccination rekommenderas med Comirnaty tidigast 3 månader efter tillfrisknandet.
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Vacciner mot covid-19
Skyddseffekt

• Alla vacciner skyddar effektivt mot sjukdomen samt svår sjukdom och död i covid-19. 

• Skydd mot allvarlig sjukdom och sjukvårdskrävande covid-19 uppnås två veckor efter 
dos 2. 

• Påfyllnadsdos rekommenderas för förstärkt skydd.

• Viktigt att den vaccinerade följer de aktuella råden för att minska risken att bli 
smittad eller att smitta andra.
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• Om det finns överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något innehållsämne i vaccinet ska 
personen inte vaccineras. 

• Vaccination ska endast ges där adekvat medicinsk övervakning och behandling finns tillgänglig. 

• Alla ska observeras 15 minuter efter vaccination.

• Tidigare svår reaktion efter vaccination/injektion: 

Patienten ska inte vaccineras på vårdcentral. Kräver läkarbedömning och ställningstagande till om vaccination kan ske på sjukhus eller

på specialistklinik med möjlighet till mera avancerad sjukvård. 

• Tidigare svår allergisk reaktion mot allergen såsom födoämnen, insektsstick eller latex: 

Patienten kan vaccineras på vårdcentralen, men ska stanna kvar 30 minuter efter vaccinationen. 

• Svåra biverkningar efter första dosen- dos 2 ska inte ges. 

• Läs mer i  ”Vägledning till vaccinatörer vid covid-19-vaccinering i primärvården ”

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/vaccinationer/covid-19/#194855

Vacciner mot covid-19
Överkänslighet

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/vaccinationer/covid-19/#194855
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Vacciner mot Covid- 19  är föremål för utökad övervakning 

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. 

Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. 

Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till 
Läkemedelsverket,

Mera information finns på:  https://www.lakemedelsverket.se/sv/rapportera-biverkningar/lakemedel

https://www.lakemedelsverket.se/sv/rapportera-biverkningar/lakemedel
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Samlad information kring vaccination finns på

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

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


Läkemedelsrådet

Område Läkemedel

Sammanställning av inrapporterade biverkningar

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar---coronavacciner

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar---coronavacciner
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En kort (tar ca 5 minuter), 
digital utbildning för personal
inom hälso- och sjukvården
finns på lakemedelsverket.se


