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Vaccination av barn och ungdomar
Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination av barn och ungdomar från 12
år. Syftet är att skydda barnen och ungdomarna själva mot sjukdom.
För alla som är 30 år och yngre används bara Comirnaty från den 6 oktober 2021,
då Spikevax pausats i avvaktan på utredning angående biverkningar.
Barn har generellt en lägre risk än vuxna att drabbas av allvarlig covid-19, enligt
den kunskap som finns hittills. Det finns inga definierade riskgrupper för svår
covid-19 bland barn och unga. Däremot har Svenska Barnläkarföreningen (BLF)
sammanställt grupper av barn och unga med bakomliggande kroniska tillstånd där
det finns en ökad risk att bli allvarligt sjuk i virusutlösta luftvägsinfektioner,
sannolikt även i SARS-CoV-2. Barn i åldern 5–11 år med dessa tillstånd kommer
att erbjudas vaccination mot covid-19. Barndos av Comirnaty används vid
vaccination av barn som är 5–11 år. Vaccination ordineras av behandlande läkare.

Extrados till barn med immundefekt från 5 års ålder samt
påfyllnadsdos (booster) till barn inom särskilda grupper
från 12 års ålder.
För barn från 5 år som förväntas få ett sämre immunsvar på vaccinet jämfört med
andra barn och unga, på grund av en sjukdom eller medicinering, rekommenderas
fr.o.m. 22 februari 2022 en extra dos (d.v.s. en tredje primärdos) minst 8 veckor
efter dos 2. Det är upp till behandlande läkare att avgöra om detta är aktuellt och i
sådant fall ordna med/ordinera vaccination.
För barn och unga från 12 år som ingår i särskilda grupper av barn definierade av
Barnläkarföreningen kan en påfyllnadsdos av vaccination mot covid-19 komma
ifråga från 5 månader efter dos 2. Det är upp till behandlande läkare att avgöra om
detta är aktuellt och i sådant fall ordna med/ordinera vaccination. Den europeiska
läkemedelsmyndigheten EMA har den 24 februari 2022 rekommenderat
godkännande av Comirnaty för påfyllnadsdos från 12 års ålder.
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För barn med immunbrist som har fått tre doser inom primärvaccinationen blir
påfyllnadsdosen i praktiken en fjärde dos i ordningen.
Läs mer i BLF:s rekommendationer om vaccination mot covid-19 för särskilda
grupper av barn från 5 års ålder
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