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Folkhälsomyndigheten rekommenderar att människor med allvarligt nedsatt 
immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering ska erbjudas en extra dos 
vaccin mot covid-19. Nu har Region Blekinge tagit fram rutiner för den extra dosen. 
 
Rekommendationerna riktar sig främst mot hälso- och sjukvården som ansvarar för 
ordination till de berörda grupperna. Rekommendationen gäller personer som är 18 år och 
äldre. Den extra dosen kan ges åtta veckor eller senare efter dos två. Observera att intervallet 
kan komma att ändras allt eftersom kunskapsläget utvecklas. Även urvalet av patientgrupper 
som omfattas av rekommendation om en extrados kan ändras när det finns mer kunskap i 
området och där följer vi Folkhälsomyndigheten. Det är även viktigt att uppmana anhöriga 
till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar att vaccinera sig enligt det ordinarie 
vaccinationsprogram som erbjuds. 
 
Så här ser planeringen för den extra vaccindosen ut i Region Blekinge: 
Det är främst specialistmottagningarna som har ansvaret för att identifiera de patienter som 
är aktuella för en extrados utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation. 
Specialistmottagningarna skickar brev till berörda vårdcentraler med patientuppgifter och det 
är vårdcentralerna som i sin tur kallar till vaccination. 
Det är ansvariga läkare på respektive specialistmottagningar som avgör vem som skall 
erbjudas den extra vaccindosen. Patienterna kan alltså inte själv avgöra detta. 
 
Undantag kronisk njursjukdom 
Den största patientgruppen som är aktuell för en extrados i Blekinge är personer som 
genomgår dialysbehandling och personer med kronisk njursjukdom stadium 5. De står för 
nära hälften av alla som rekommenderas extradosen. Av logistiska skäl kommer de att 
erbjudas vaccination på respektive ordinarie medicinmottagning i Karlskrona och 
Karlshamn. 
 
Dessa patientgrupper rekommenderas en tredje dos vaccin mot covid-19: 

• Genomgången organtransplantation med pågående medicinering med 
immunnedsättande läkemedel, oavsett tid efter transplantation. 

• Genomgången stamcellstransplantation med stamceller från en donator de senaste 3 
åren, eller med en pågående graft versus host- sjukdom (GvH, en transplantat- mot 
värden- reaktion) som kräver immunhämmande behandling. 
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• Patienter med ett kraftigt nedsatt immunförsvar som genomgått CAR T-cells 
behandling (en typ av cancerbehandling). 

• Primär allvarlig immundefekt. 
• Aktuell eller nyligen genomgången immunnedsättande behandling för en 

cancersjukdom, med kvarvarande allvarlig påverkan på immunförsvaret. 
• Aktuell pågående behandling som nedsätter immunförsvaret kraftigt, i Blekinge 

inkluderas patienter som går på Rituximab (tidigast 4 månader efter senaste 
behandlingen), kontinuerlig högdos Prednisolon (minst 17,5 mg) och TNF-
alfahämmare i kombination med annan kraftig immunsänkande behandling eller 
annan behandling som förväntas ge lika kraftig immunosuppression. Enbart 
behandling med TNF-alfahämmare eller Methotrexate är inte tillräcklig indikation 
för extrados vaccin. 

• Patienter som genomgår dialysbehandling och patienter med kronisk njursjukdom 
stadium 5. 

• Avancerad hiv. 
• Individer som utifrån patientansvarig specialistläkare bedöms ha en allvarlig 

påverkan på immunförsvaret och som inte omfattas ovan. 
 
 
 
 


