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Vaccination mot covid-19 för 

personer som blivit vaccinerade 

utomlands 
 

Region Skåne följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för personer 

vaccinerade utomlands (Vägledning och fördjupad information om vaccination mot 

covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)). Dessa 

rekommendationer skiljer på de vaccin som finns tillgängliga i Sverige, de som är 

rekommenderade av WHO och de som WHO inte rekommenderar.  

 

Förutom de vaccin som används i Region Skåne inkluderar WHO i nuläget vaccin 

från Janssen/Johnsson&Johnsson (Covid-19 vaccine Janssen), ett indiskt 

helcellsvaccin (Covaxin) samt två kinesiska vaccin (Sinovac/Coronavac och 

Sinopharm). Covid-19 vaccine Janssen är ett endos-vaccin varför man räknas som 

fullvaccinerad efter en dos, de andra är tvådos-vacciner. Ett flertal ytterligare 

vaccin väntar på data för bedömning och är i nuläget inte rekommenderade av 

WHO. (Se WHO webbplats, under rubriken "Status of COVID-19 Vaccines within 

WHO EUL/PQ evaluation process").  

 

Eftersom bedömningar pågår kan förändringar i listan över vaccin som WHO 

godkänt ske. För individer som erhållit en dos av något av WHO godkänt tvådos-

vaccin gäller i första hand att ge en andra dos av samma vaccin. En sådan dos 

registreras som dos 2. För individer som vaccinerats med något av WHO godkänt 

vaccin som inte finns tillgängligt i Region Skåne, se nedan.  

 

Är personen vaccinerad med ett vaccin som inte är godkänt av WHO, 

rekommenderas i första hand ny vaccination med två doser av tillgängligt vaccin 

oavsett om en eller två doser givits.    
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De vaccin som används/använts i Region Skåne är: 

• Pfizer/Biontech – Comirnaty 

• Moderna – Spikevax (endast till individer från 31 år och uppåt) 

• Novavax – Nuvaxovid (endast till individer från 31 år och uppåt) 

• AstraZeneca – Vaxzevria – Används inte längre i Region Skåne. Vid 

behov av en andra eller tredje dos, ge mRNA-vaccin. För personer 

vaccinerade utomlands kan AstraZenecas vaccin heta Covishield om det är 

producerat i Indien. Covishield likställs med Vaxzevria oavsett var i 

världen det givits. 

Vaccin som är godkända av europeiska 

läkemedelsmyndigheten men som inte är 

tillgängliga i Region Skåne: 

• Janssen/Johnsson&Johnsson – Covid-19 vaccine Janssen - endosvaccin där 

en kompletterande dos mRNA-vaccin ges när det har gått minst tre 

månader efter första vaccinationen. Den kompletterande dosen registreras 

som dos 3. 

Övriga vaccin som är godkända av WHO men som 

inte är registrerade inom EU (Sinovac/Coronavac, 

Sinopharm, Covaxin): 

• En person som fått en dos av dessa vaccin erbjuds en kompletterande dos 

med mRNA-vaccin eller Nuvaxovid. Den kompletterande dosen registreras 

som dos 2. 

• Personer som är vaccinerade med två doser av inaktiverade vacciner, 

Sinovac/Coronavac eller Sinopharm – erbjud en kompletterande dos med 

mRNA-vaccin eller Nuvaxovid tidigast 8 veckor efter senaste dosen. Den 

kompletterande dosen registreras som dos 2. 

• Personer som är vaccinerade med två doser av Covishield eller Covaxin 

anses ha erhållit komplett primärvaccination.  

• Personer som är vaccinerade med tre doser Sinovac/Coronavac eller 

Sinopharm eller annat icke EU-registrerat vaccin kan räknas som 

vaccinerad med två doser erbjuds påfyllnadsdoser därefter enligt svenska 

rekommendationer. 
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