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FAQ - vaccinsorter vid vaccinerande enheter
Vem ska få Moderna och vem ska få Pfizer?
Personer under 30 år får endast Comirnaty (Pfizer). Personer över 30 år vaccineras
med antingen (Moderna) eller Comirnaty (Pfizer). Vilket vaccin som ges beror på
tillgängligheten vid vaccinationstillfället. I nuläget bör i första hand Spikevax
(Moderna) användas till personer som är äldre än 30 år.
Jag har fått två Astra? Är det bra eller dåligt att jag får ett av de andra vaccinen
som dos 3?
Det är bra. Det finns studier som visar att man får ett bättre skydd med mRNAvaccin (Spikevax/Moderna eller Comirnaty/Pfizer) efter tidigare vaccination med
vektorvaccin (Vaxzevria/AstraZeneca)
Jag har hört att det är bra att man får flera olika sorters vaccin. Stämmer det?
Och kan jag få det?
Det finns studier som visar att man får ett bättre skydd med mRNA-vaccin
(Spikevax/Moderna eller Comirnaty/Pfizer) efter tidigare vaccination med
vektorvaccin (Vaxzevria/AstraZeneca). Eftersom endast mRNA-vaccin används i
nuläget används det till personer som tidigare vaccinerats med vektorvaccin
(Vaxzevria/AstraZeneca). De bägge mRNA-vaccinen som används
(Spikevax/Moderna eller Comirnaty/Pfizer) är väldigt lika och bedöms vara
utbytbara. Det finns ingen känd vare sig för- eller nackdel att byta vaccin mellan
dessa två.
Jag har fått en Astra och en Moderna och vill nu ha Pfizer – är det ok?
Eftersom vi behöver undvika både brist på och kassation av vaccin ger vi inte
möjlighet att själv välja vaccin. Det vaccin som är tillgängligt är det som kommer
användas (Spikevax/Moderna eller Comirnaty/Pfizer). Både Spikevax/Moderna
och Comirnaty/Pfizer anses likvärdiga.
Jag har fått två Pfizer och vill ha Moderna som dos 3. Kan jag få det?
Eftersom vi behöver undvika både brist på och kassation av vaccin ger vi inte
möjlighet att själv välja vaccin. Det vaccin som är tillgängligt är det som kommer
användas (Spikevax/Moderna eller Comirnaty/Pfizer). Både Spikevax/Moderna
och Comirnaty/Pfizer anses likvärdiga.
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Varför kan jag inte få Astra som tredje dos när jag fått det som dos 1 och dos 2.
Jag vill inte blanda vaccin och mådde bra efter dos 1 och 2.
Vi har inte Vaxzevria/AstraZeneca tillgängligt längre och kan inte erbjuda det. Det
finns studier som visar att man får ett bättre skydd med mRNA-vaccin
(Spikevax/Moderna eller Comirnaty/Pfizer) efter tidigare dos med vektorvaccin
(Vaxzevria/AstraZeneca).
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