
KLOKA LISTAN

Region Stockholms läkemedelskommittés 
expertgrupp för

vaccinationer

2022



Publika sidor om vaccinationer

• Vårdgivarguiden Smittskydd Stockholm – Vaccination 
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccination/

− Beställning av vacciner
▪ Prislista – vilka vacciner finns på avtal (inkl tabell för programvacciner)

▪ Hur beställs vacciner

▪ Restnoterade vacciner

− Övrig information per vaccinationsområde

• Janusinfo – behandling – expertrådsutlåtanden
https://janusinfo.se/behandling/expertradsutlatanden/vaccinationer

− Allmän information om vaccinationer

− Barnvaccinationer

− Vaccination för vuxna

− Vaccinationsrekommendationer för riskgrupper

− Vägledning för vaccination av vuxna patienter inför eller efter splenektomi

− Vägledning för användning av Zostavax – vaccin mot bältros

https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccination/
https://janusinfo.se/behandling/expertradsutlatanden/vaccinationer
https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/vaccinationer/vaccinationer/allmaninformationomvaccinationer
https://janusinfo.se/behandling/expertradsutlatanden/vaccinationer/vaccinationer/barnvaccinationer.5.6081a39c160e9b3873182c6.html
https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/vaccinationer/vaccinationer/vaccinationforvuxna
https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/vaccinationer/vaccinationer/vaccinationsrekommendationerforriskgrupper
https://janusinfo.se/behandling/expertradsutlatanden/vaccinationer/vaccinationer/splenektomeradevagledningforvaccinationavvuxnapatienterinforellereftersplenektomi.5.3daa1b3d160c00a26d2af52.html
https://janusinfo.se/behandling/expertradsutlatanden/vaccinationer/vaccinationer/vagledningforanvandningavzostavaxvaccinmotbaltros.5.6081a39c160e9b3873182b5.html


Barnvaccinationsprogrammet

* Gäller i Region Stockholm till barn födda från 2014
** Gäller i Region Stockholm till barn födda från 2013



Vaccinationsrekommendationer friska vuxna

1. Booster dTp rekommenderas vart 20:e år, booster vid 
30-35 år samt 50-55 år motsvarar perioder i livet då 
många blir föräldrar eller mor-/far-föräldrar. För 
personer som har nära kontakt med spädbarn (<1 år) 
kan en boosterdos tidigareläggas för att minska risken 
för att barnet ska smittas med kikhosta. Det ska dock 
gå minst 10 år mellan doserna.

2. Vaccin mot säsongsinfluensa rekommenderas årligen 
från 65 års ålder. Friska gravida rekommenderas 
vaccination från och med graviditetsvecka 17. Så länge 
inte influensasäsongen startat kan vaccination skjutas 
på eftersom det nyfödda barnet får bättre skydd under 
sina första levnadsmånader ju senare under 
graviditeten vaccinet ges.

3. Pneumokockvaccin (Pneumovax), engångsdos, 
rekommenderas från 65 års ålder. Ingen revaccination.

4. Vaccin mot herpes zoster. Zostavax är ett levande 
vaccin som ges som en dos. Kan övervägas från 65 års 
ålder. Kan inte ges till immunsupprimerade.

5. Mässling-påssjuka-röda hund (MPR) rekommenderas till 
icke immuna personer, det vill säga personer som vet 
att de inte haft mässling och inte fått två doser vaccin. 
Det är framför allt hos personer födda 1960-1980 som 
det kan finnas osäkerhet kring immunitet.



Vaccination mot covid-19

Se Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

• Vaccination mot covid-19

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/
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