
SVAR FRÅN SOCIALDEPARTEMENTET 2020-12-18 
 
Hej Ann-Marie! 
 
Tack för ditt brev till Socialdepartementet. Jag är ombedd att svara på det. 
 
Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina rekommendationer och prioriteringar gällande vaccination 
mot covid-19. Det gjordes den 10 december. Det är också så att Folkhälsomyndighetens arbete med 
att utveckla planeringen för vaccinationsinsatserna pågår, tillsammans med bland annat regionernas 
planering för genomförandet. 
 
Det främsta målet med vaccinationerna är att skydda liv och hälsa. Därför rekommenderas att 
personer som löper störst risk att drabbas av svår sjukdom och död erbjuds vaccinet först, när de 
första doserna kommer. Rekommendationer om vilka som ska prioriteras att vaccineras kommer 
delges i olika faser och preciseras allt eftersom. Tillgången till vaccin kommer att avgöra hur snabbt 
det går att erbjuda vaccinet till fler. 
 
Fas 1 
• Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst 
• Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära 

personer enligt ovan. 
• Nära hushållskontakter till personer som har hemtjänst. 
 
Det har kommit en uppdaterad nationell plan för vaccination mot covid-19. Se länken. 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/n/nationell-plan-for-
vaccination-mot-covid-19/ 
 
Fas 2 och 3 
• Övriga personer 70 år och äldre 
• Övrig personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk 

för att bli allvarligt sjuka i covid-19 
• Övriga personer 18–69 år som tillhör riskgrupper 
 
Arbetet med att precisera prioriteringarna och riskgrupperna pågår. 
 
Fas 4 
• Övriga personer 18–69 år som inte tillhör riskgrupper. 
 
Jag tror säkert att du redan håller dig uppdaterad via Folkhälsomyndigheten, men om inte är här en 
bra länk till deras webbplats. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-
press/nyhetsarkiv/2020/december/intensivt-arbete-infor-kommande-vaccinationer-mot-covid-19/ 
 
Regeringen värdesätter att få ta del av synpunkter, åsikter och erfarenheter från medborgare och 
organisationer. Det hjälper regeringen att utforma sin framtida politik inom olika områden. Tack för att 
du tog dig tid att skriva. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Ingela Bäckström 
Brevhandläggare 
Socialdepartementet 
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