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Stöd vid bokning covid-19-vaccination fas 3 (personer 

18-59 år med sjukdom och tillstånd med risk för 

allvarlig covid-19) 

Personer med sjukdom eller tillstånd som innebär ökad risk för allvarlig sjukdom i covid-19 

erbjuds i Halland vaccination genom att bokningen öppnar för dessa grupper successivt, 

där äldst går först. Varje bokningssläpp innehåller flera åldersgrupper och de är avgränsade 

utifrån att grupperna ska bli så jämnstora som möjligt. 

Merparten av de i riskgrupp kan använda webbokningen. De som inte kan boka i 

webbokningen bokar via sin listade vårdcentral. 

Riskgrupperna för covid-19 sammanfaller i stort sett med riskgrupperna för influensa. Av 

detta skäl är det rimligt att om en person någon gång rekommenderats vaccination mot 

influensa p.g.a. underliggande sjukdom eller tillstånd, ska de också prioriteras för 

vaccination mot covid-19.  

Digital bokning för riskgrupper 18-59 år 
För att underlätta bokningen av personer i ålder 18-59 år med risktillstånd har vissa 

diagnoskoder lagts in i webbokningen. Personer som de senaste 2 åren fått någon av de 

inlagda diagnoserna i VAS (alla enheter inklusive sjukhusens specialistvård), kan boka sin 
tid för vaccination digitalt. Funktionen förutsätter att invånaren lämnar sitt samtycke i 

webbokningen till att uppgifterna hämtas. En del personer som har sjukdomar och tillstånd 

som kan ge ökad risk för svår covid-19 kommer inte fångas i webbokningens filter. Det 

handlar bland annat om: 

 Diagnoser där individuell bedömning krävs om huruvida ökad risk för svår covid-
19 föreligger. Exempel på detta är flera diagnoser i gruppen “kraftigt nedsatt 
immunförsvar”. 

 Personer som har sin huvudsakliga vårdkontakt utanför Halland eller hos 
vårdgivare som inte använder VAS (i Halland främst upphandlade 
vårdgarantileverantörer, exempelvis Capio Movement Reumatologi). 

 De som inte lämnar sitt samtycke till webbokningen 

 De som inte har bank-ID eller tillgång till internet.  

Bokningen via vårdcentralen för riskgrupper 18-59 år 
De som inte kan boka sig via webboken hänvisas till att ringa sin vårdcentral för bokning. 

Som stöd för bedömning inför bokningen kan denna vägledning användas. Vägledningen 

ger inte exakta gränser för vilka som bör inkluderas, utan anger de stora grupperna och ger 

exempel på diagnoser inom grupperna. 
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Generellt rekommenderas bedömningen vid bokning inte vara alltför “sträng”, eftersom 
tanken med kontrollen främst är att förhindra att friska personer i åldern 18-59 år bokas för 

vaccination. Ta vägledning av hur ni hade tänkt om det gällt influensavaccination. Boka 

gärna in personer i riskgrupp när de har kontakt med vårdcentralen av något annat skäl, t 

ex vid årskontroll för diabetes.  

Personer 18-59 år med sjukdom eller tillstånd som innebär risk för 
allvarlig covid-19 och som därför prioriteras för vaccination i fas 3: 

Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck).  

 Exempel: Hjärtsvikt, kärlkramp, tidigare hjärtinfarkt, perifer kärlsjukdom, stroke, 

hypertoni, medicinering med ASA, Clopidogrel, Waran eller NOAK, kronisk 

hjärtklaffssjukdom, kardiomyopati, förmaksflimmer, karotisstenos 

Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.  

 Exempel: KOL, astma, lungemfysem, lungfibros, kronisk respiratorisk insufficiens, 

lungsarkoidos, cystisk fibros 

Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och 

sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller 

flerfunktionshinder).  

 Extrem fetma = BMI>40  

 Neuromuskulära sjukdomar som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad 

hostkraft t ex ryggmärgsskada med påverkan på andningsfunktionen, MS, 

postpoliosyndrom, ALS, Parkinsons sjukdom, spinala muskelatrofier, cerebral pares 

 Flerfunktionshinder= en kombination av omfattande intellektuell och motorisk 

funktionsnedsättning som orsakar stora kommunikationssvårigheter och oförmåga 

att själv tillgodose grundläggande behov. 

Kronisk lever- eller njursvikt.  

 Personer som kontrolleras regelbundet för leversjukdom  

 Personer som kontrolleras regelbundet för njursvikt  

Diabetes typ 1 och 2 

 Diabetes som kontrolleras och/ eller behandlas (dvs även kostbehandlad diabetes) 

 Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller 

behandling 
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Tumörsjukdom med pågående behandling som kraftigt sätter ned immunförsvaret, 
organtransplanterade, stamcellstransplanterade, patienter med akuta leukemier och 

T-cellsdefekter, Hodgkins lymfom, Addisons sjukdom 

 Inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar med behandling som kraftigt sätter 

ned immunförsvaret (t ex långvarig behandling med kortison, annan 

immunmodulerande behandling t ex TNF-hämmare) 

Downs syndrom 

Gravida 

Vaccination genomförs efter graviditetsvecka 12, ska ske med mRNA-vaccin och 

rekommenderas endast för följande grupper: 

 Graviditet i kombination med något av de tillstånd eller sjukdomar som beskrivs 

ovan 

 Gravida som är över 35 år 

 Gravida med BMI över 30 

Personer som av olika skäl kan ha svårigheter att följa rekommendationer om 

smittskyddande åtgärder och därmed ha en ökad risk för att bli smittade och sprida 

smittan vidare. Detta kan gälla t ex personer med demenssjukdom, kognitiv eller psykisk 
funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer, såsom 

hemlösa och personer med drogmissbruk och/eller gravt alkoholmissbruk som påverkar 

möjligheten att följa smittskyddsrekommendationer. 


