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Återuppta vaccinationer med
AstraZenecas vaccin för 65+
Information till vaccinatörer med anledning av Folkhälsomyndighetens (FoHM)
besked klockan 14, 25 mars angående fortsatt vaccination med AstraZenecas
vaccin

AstraZenecas vaccin mot covid-19
rekommenderas till personer över 65 år
Så här skriver Folkhälsomyndigheten i sitt beslut: ”För att skydda personer som är
65 år och äldre (personer födda 1956 och tidigare) mot sjukdomen covid-19 har
Folkhälsomyndigheten fattat beslutet att Astra Zenecas vaccin mot covid-19 kan
fortsätta användas i Sverige.
Sedan mitten av mars har användningen av Astra Zeneca-vaccinet varit pausad på
grund av en utredning angående ett fåtal fallrapporter om blodproppar i kombination
med blödning.
Beslutet att återuppta vaccinationerna är grundat på den Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) utlåtande och efter avstämningar med experter i både Sverige
och andra länder.
EMA konstaterar efter sin utredning att det inte finns någon ökning av blodproppar
hos vaccinerade personer. I Europa har Astra Zenecas vaccin getts i över 20 miljoner
doser. Vaccinet ger ett mycket bra skydd mot allvarlig covid-19. Det bedöms minska
smittrisken och bidra till att minska spridningen av covid-19 i samhället.
Den sammantagna bedömningen gör därmed att den tillfälliga pausen för vaccinet
kan upphävas för personer som är 65 år och äldre. Varje vaccination är ett steg mot
att kunna återgå till ett liv utan de restriktioner som råder just nu.”

2

Beslut kring det fortsatta vaccinationsarbetet i
Västra Götaland
Med anledning av FoHM:s besked har regional vaccinsamordning beslutat
följande:
Från och med idag den 25 mars ska vaccination med AstraZenecas vaccin till
personer över 65 år återupptas.
Prioriteringsordningen kvarstår; de äldsta ska vaccineras först och i de 5-årsintervall
som anges i Västra Götalandsregionens vaccinationsplan.
Att vaccinationerna kan återupptas gynnar äldre invånare som har störst behov av
skydd på grund av deras förhöjda risk för allvarlig sjukdom och död vid covid-19.
De vaccinatörer som ska vaccinera flest personer av den äldsta befolkningen
kommer att tilldelas flest doser vaccin. Mer information om planerade
vaccinleveranser kommer senare under dagen.
Dosintervall för AstraZenecas vaccin har nu förändrats och den nya
rekommendationen är 12 veckor enligt tidigare besked från FoHM. Det betyder att
VGR följer detta dosintervall från och med vecka 13 (nästa vecka) för dem som då
får dos ett. Vaccination med AstraZenecas vaccin är dock pausat för personer under
65 år. Folkhälsomyndigheten följer kunskapsläget av ett fåtal inrapporterade
biverkningar och uppdaterar rekommendationerna så snart de vet mer.
Folkhälsomyndigheten meddelar att personer som fått en dos av Astra Zenecas
vaccin mot covid-19 har ett bra skydd mot allvarlig sjukdom redan efter första
dosen. Vaccination av den andra dosen kan vänta i upp till tre månader.

Påminnelse om att den som erbjuds
vaccination inte kan välja vaccin
För personer som är prioriterade inom fas 1–3, som väljer att tacka nej till
vaccination med erbjudet vaccin gäller följande:


VGR kan inte ge möjlighet att välja vaccinsort.
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De som tackar nej till ett visst vaccin är inte garanterade vaccin i sin fas.
Anledningen är att vaccinatörerna behöver vaccinera vidare inom
prioriteringsfaserna för att arbetet ska fortlöpa enligt tidplan.
Personer som tackat nej har själv ett ansvar för att kontakta en vaccinatör när
vaccinationerna av allmänheten startat (i fas 4) för att bli vaccinerad.

Västra Götalandsregionen kan inte välja vilket vaccin som regionen tilldelas för
vaccinationer i Västra Götaland. Det finns därmed ingen garanti för att personer som
tidigare avstått vaccin kommer att ha möjlighet att välja vaccin i ett senare skede.
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