
Hantering av personer 65 år eller äldre som bokats in för 

vaccination med AstraZeneca-vaccin 

Den 16 februari upptäckte en vaccinationsnod att några personer som är 65 år eller äldre, var 
inbokade för vaccination med AstraZeneca-vaccin under onsdagen den 17 februari. Vi misstänker att 
personerna bokat själva via 1177.se, trots att vi där uppmanar dem att ringa Vaccinationsbokningen 
för bokning. En annan möjlighet är att det kan ha blivit felbokat via Vaccinationsbokningen pga den 
röra som är just nu med bokningar och ombokningar. 

Vi vill att ni avvikelserapporterar om ni har sådana fall, så vi närmare kan utreda vad som har gått 
fel! Vi ska också se om vi ytterligare kan förtydliga informationen på 1177.se. 

Praktisk hantering 

• Fråga personen om hen bokat själv via 1177. Om så är fallet informera vänligt om att det just 
nu enbart är personer under 65 som kan boka via 1177 och att övriga ska ringa 
Vaccinationsbokningen för hjälp, för att säkerställa att man får rätt vaccin. Beklaga att det är 
otydligt.  

• Förklara att personen nu har två alternativ:  
o A. Att vi försöker hitta en ny tid (om möjligt att ni kan ge den på nod, annars ta 

personnr och förmedla till Vaccinationsbokningen så får de boka in).  
o B. Att du blir vaccinerad med AstraZenecas vaccin, som vi just nu i första hand ger till 

personer under 65 då de andra vaccinerna har en mer väldokumenterad effekt hos 
äldre. AstraZeneca-vaccinet är godkänt för alla över 18 år, och WHO rekommenderar 
vaccinet då man har visat på ett bra immunsvar på vaccinet även hos äldre.  

Frågor och svar om AstraZenecas vaccin 

Är det farligt att ta AstraZenecas vaccin om jag är över 65 år?  

Nej. Studier visar att det är säkert både för personer över och under 65 år.  

Varför rekommenderar inte Folkhälsomyndigheten just nu att personer över 65 år vaccineras med 
AstraZenecas vaccin?  

I de läkemedelsstudier som låg till grund för godkännandet av vaccinet, var det väldigt få äldre 
personer med. Det gjorde att det var så få covid-19-fall i den äldre gruppen, att man inte kunde se 
någon tydlig skillnad mellan de äldre som fått vaccinet och de som inte fått det. Då vi i Sverige har 
tillgång till flera olika vacciner, rekommenderas därför i första hand andra vacciner till personer över 
65 just nu. WHO rekommenderar dock vaccinet till alla.  

Ger AstraZenecas vaccin effekt hos personer över 65 år?  

Ja, i studier där man tittat på hur väl vaccinet aktiverar immunförsvaret och leder till produktion av 
antikroppar såg man en bra effekt även hos personer över 65 år. Det finns därför inget som talar 
emot att vaccinet skulle ge ett skydd mot svår sjukdom och död även för personer över 65 år. 


