
 

 

 
Organisationen av vaccination med påfyllnadsdos till personalgrupper inom hälso- och 
sjukvård ska ske parallellt med vaccination av samtliga vaccinationsgrupper.  
 
Påfyllnadsdos utanför ordinarie prioriteringsordning erbjuds vårdpersonal som har stor risk att 
föra virus vidare till personer i riskgrupp. Detta avser personal som på daglig basis deltar i 
omvårdnad eller motsvarande grad av tät, långvarig kontakt av personer med hög risk att 
utveckla allvarlig sjukdom. Personal vars arbetsuppgifter inte omfattas i ovan skrivning erbjuds 
påfyllnadsdos enligt ordinarie prioriteringsordning efter ålder och rätt tidsintervall efter dos 2 
enligt nedan;  
 

• Vaccination med påfyllnadsdos sker tidigast 6 månader efter dos 2 för personer under 
65 år 

• Vaccination med påfyllnadsdos sker tidigast 5 månader efter dos 2 för personer över 
65 år 

 
Region Blekinges verksamheter ska tillsammans försäkra sig om att vaccination av personal inte innebär 
undanträngningseffekter på vaccination av övriga prioriterade grupper. 
 
Rutinen tar förbehåll för att Folkhälsomyndigheten löpande kan komplettera och förändra ytterligare 
prioriteringar. 
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Kriterier för prioritering och ansvar för bedömning 
 
Ansvar för prioritering ligger på respektive verksamhet. Detta för att säkerställa att rätt 
personer prioriteras för vaccination. 
 
Påfyllnadsdos utanför ordinarie prioriteringsordning erbjuds vårdpersonal som har stor risk att 
föra virus vidare till personer i riskgrupp. Detta avser personal som på daglig basis deltar i 
omvårdnad eller motsvarande grad av tät, långvarig kontakt av personer med hög risk 
att utveckla allvarlig sjukdom. Personal vars arbetsuppgifter inte omfattas i ovan skrivning 
erbjuds påfyllnadsdos enligt ordinarie prioriteringsordning efter ålder.  
 
Genomförandet av vaccination med påfyllnadsosen kräver omfattande resurser i regionerna, 
resurser som kan bli begränsade i relation till det stora antalet individer som är aktuella för 
påfyllnadsdosen. Det är därför av yttersta vikt att påfyllnadsosen prioriteras i en ordning så att 
de grupper i samhället som har mest nytta av den vaccineras först. Folkhälsomyndigheten 
utfärdar därför rekommendation om påfyllnadsdoser enligt en ordning där grupper med störst 
behov av upprätthållet skydd prioriteras först. 
 
I genomförandet av vaccination med påfyllnadsdoser ska därför ålder fortsatt beaktas, 
det betyder att de äldsta bör vaccineras först. 

 
 

Privata vård och tandvårdsaktörer 
Vaccination ska erbjudas personal inom privat vård och tandvård som deltar och på daglig 
basis arbetar i omvårdnad eller har motsvarande grad av tät, långvarig kontakt av personer med 
hög risk att utveckla allvarlig sjukdom. Personal på privat vård och tandvård vars 
arbetsuppgifter inte omfattas i ovan skrivning erbjuds påfyllnadsdos enligt ordinarie 
prioriteringsordning efter ålder. 
 

• Vaccination av personal inom privat vård och tandvård ska erbjudas där respektive 
person är listad. Bokning sker genom att varje individ kontaktar sin vårdcentral via 
telefon för att boka tid.  
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