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Vaccination av gravida mot covid-19 och säsongsinfluensa 
Gäller för: Hälso- och sjukvårdens ledningsstöd, Regional vaccinationsenhet covid-19 

Vaccination mot covid-19 
Alla gravida rekommenderas vaccination med mRNA-vaccin mot covid-19 efter graviditetsvecka 12. 

För personer som är 30 år eller yngre är endast Comirnaty (Pfizer/BioNTech) godkänt.  

Tidsbokning sker via nätet eller telefonbokning. Vid bokning samt på vaccinationsmottagning 
säkerställs att vaccinationen sker efter graviditetsvecka 12.  

Gravida som påbörjat vaccination innan graviditeten, eller innan graviditeten blev känd, kan 
vaccineras med dos 2 med rekommenderat tidsintervall även om dos 2 infaller under första 
trimestern. 

Gravida i riskgrupp för covid-19 
Gravida efter graviditetsvecka 12 med riskfaktorer som innebär en högre risk för svårare covid-19, 
prioriteras för vaccination. Detta gäller gravida som  

 tillhör en specificerad riskgrupp eller 
 är över 35 år eller 
 har BMI > 30 vid inskrivning på mödrahälsovården 

Gravida i riskgrupp kan boka tid för vaccination via 1177.se förutsatt att bokningsbar tid finns i närtid, 
annars kontaktas telefonservice.  

Vaccination mot covid-19 av gravida under första trimestern 
Ställningstagande till vaccination före graviditetsvecka 12 sker av läkare på specialistmödravården, 
som skriver remiss till Regional vaccinationsenhet. Remissmallen Vaccination mot covid-19 ska 
användas, val Vaccination mot covid-19 under graviditet. 
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Vaccination mot säsongsinfluensa 
Gravida har förhöjd risk för att bli svårt sjuka om de får influensa. Vaccination skyddar både den 
gravida, fostret och det nyfödda barnet. 

Vaccinationen ges efter graviditetsvecka 16 under influensasäsong.  

Gravida i riskgrupp  
För gravida som tillhör en medicinsk riskgrupp rekommenderas vaccination innan vecka 16. Detta 
gäller gravida som har: 

 kronisk hjärtsjukdom 
 kronisk lungsjukdom 
 tillstånd som försämrar lungfunktion eller hostkraft 
 kronisk lever- eller njursvikt 
 diabetes 
 immunosuppression 

Om samtidig vaccination mot covid-19 och säsongsinfluensa 
Vaccination mot säsongsinfluensa och covid-19 kan ges samtidigt till vuxna gravida. Om ett intervall 
önskas eller efterfrågas ges vaccinen med 7 dagars intervall.  
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