Vaxzevria
tidigare Covid-19 Vaccine Astra Zeneca

Vad har hänt?
Över 20 miljoner doser av Vaxzevria (tidigare Covid-19 Vaccine Astra Zeneca) har
givits i EU och Storbritannien t o m mitten av mars. Majoriteten; 12 miljoner
doser, har givits till personer över 60 år. Under perioden har 20 rapporter om
samtidig trombos och trombocytopeni inkommit hos vaccinerade individer,
några med dödlig utgång. Majoriteten av de drabbade är kvinnor mellan 30-55
år. Ingen har varit över 65 år.
Varför får Vaxzevria nu endast användas till personer 65 år och äldre?
Risken för att bli svårt sjuk och avlida i covid19 ökar ju äldre personen är. Nyttan
med vaccinet är således stor hos personer över 65 år. Samtidigt har man inte
noterat något fall av dessa misstänkta allvarliga biverkningar till vaccinet i den
åldersgruppen, varför risken för allvarlig biverkan bedöms extremt låg. Under
tiden som utredning pågår av de misstänkta biverkningarna som drabbat yngre
personer, används inte vaccinet i den åldersgruppen.
Finns det några särskilda riskfaktorer för att drabbas av samtidig trombos
och trombocytopeni?
Nej, utöver ålder har man inte sett några andra riskfaktorer.

Kan jag ta Vaxzevria om jag har haft blodproppar tidigare eller har stark
ärftlighet att få blodproppar?
Ja, man har inte sett någon ökad risk för blodproppar hos personer som haft
det och fått vaccinet.

Läs mer på om vaccinet här
folkhalomyndigheten.se
Alltid uppdaterad information.

Jag känner mig tveksam att ta Vaxzevria, varför ska jag ta det?
Därför att vaccinet ger ett närmast 100%-igt skydd mot svår sjukdom och död i
covid-19, även hos äldre. Risken att bli svårt sjuk och avlida i covid19 ökar med
åldern och överstiger kraftigt risken att drabbas av eventuella allvarliga
biverkningar.
Vad händer om jag tackar nej till vaccination med Vaxzevria?
Då vaccintillgången just nu är begränsad, kan man inte välja vaccin. Om du
tackar nej till vaccination med Vaxzevria, får du vänta på att bli vaccinerad tills
tillgången på olika vacciner är större vilket kan dröja till hösten.

Risken att bli svårt sjuk och
avlida i covid19 ökar med
åldern och överstiger
kraftigt risken att drabbas
av eventuella allvarliga
biverkningar av vaccinet.
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Alltid uppdaterad information på
1177.se och folhalsomyndigheten.se

