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Om publikationen
Nationella vaccinationsprogram i Sverige delas in i allmänna och särskilda
vaccinationsprogram. Som komplement till de statligt beslutade nationella
vaccinationsprogrammen kan Folkhälsomyndigheten ge ut rekommendationer om
vaccinationer. I de här rekommendationerna finns information om vilka som
rekommenderas vaccination mot covid-19. Rekommendationerna vänder sig till
hälso- och sjukvården och dess personal.

Folkhälsomyndigheten
Karin Tegmark Wisell
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Rekommendationer om vaccination mot
covid-19
Syftet med vaccination mot covid-19 är att förhindra allvarlig sjukdom och död.
Rekommendationerna uppdateras och anpassas i enlighet med aktuella underlag
om sjukdomsbörda, epidemiologiskt läge och tillgången till, och möjlig
användning av, godkända vacciner.

Vilka rekommenderas vaccination
Alla i Sverige boende personer som är 18 år eller äldre rekommenderas vaccination
mot covid-19.
Beroende på vaccinet och den enskilda individens grundproblematik, kan
vaccination i särskilda fall diskuteras med behandlande läkare.

Covid-19
Covid-19 är en sjukdom orsakad av viruset SARS-CoV-2. Viruset är mycket
smittsamt och sprids snabbt i en befolkning utan immunitet. Äldre och personer
med underliggande sjukdomar har störst risk att bli allvarligt sjuka. Spridning av
covid-19 sker i första hand vid nära kontakter mellan personer genom så kallad
droppsmitta. Inkubationstiden mellan smitta och symtomdebut varierar från 2 till14
dagar. Smittsamhetsperioden korrelerar med sjukdomsgraden; från cirka en vecka
från symtomdebut vid lindrig sjukdom till två veckor vid svår sjukdom.

Ordination av vaccin
Bestämmelser om ordination, iordningställande och administrering av läkemedel
för vaccination finns i
• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om
ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården,
• Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2020:81) om behörighet för
sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid19, och
• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2018:43) om
behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel.
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