Fakta om vaccination med Astra
Zenecas vaccin mot covid-19
Vaccinet är tryggt för dig över 65 år
•

Folkhälsomyndigheten bedömer att samtliga godkända vacciner mot covid-19,
inklusive Astra Zenecas vaccin, kan användas tryggt för dig som är 65 år eller äldre.

•

Det har inte gått att fastställa att de misstänkta biverkningarna beror på vaccinet,
bara att de har förekommit hos yngre personer efter vaccinationen. Biverkningarna
som utreds (blodproppar i kombination med låga blodplättar) förekommer i
befolkningen även utan vaccination, men är mycket ovanliga.

Vaccinet ger ett mycket bra skydd
•

Du som är äldre får ett mycket gott skydd mot covid-19 av Astra Zenecas vaccin.

•

I Europa har Astra Zenecas vaccin getts i över 20 miljoner doser. Vaccinet ger ett
mycket bra skydd mot allvarlig covid-19. Det bedöms minska smittrisken och bidra
till att minska spridningen av covid-19 i samhället.

Säkerheten går först – rekommendationen baseras på noggranna
studier
•

Beslutet att återuppta vaccinationerna är grundat på den Europeiska
läkemedelsmyndighetens (EMA) utlåtande och efter avstämningar med experter i
både Sverige och andra länder.

•

Som alla godkända vaccin mot covid-19 har Astra Zenecas vaccin genomgått
noggranna studier och visat sig vara säkert och ha god skyddseffekt.

Varför rekommenderas inte vaccinet till personer under 65 år?
•

För dig som är yngre än 65 år fortsätter pausen till dess att mer kunskap finns.
Folkhälsomyndigheten följer kunskapsläget av ett fåtal inrapporterade biverkningar
och uppdaterar rekommendationerna så snart vi vet mer.

•

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fortsätter att utreda det fåtal
fallrapporter om blodproppar i kombination med blödningar som har setts hos några
få yngre personer (under 65 år).

•

Du som är yngre och har fått en dos av Astra Zenecas vaccin har ett bra skydd mot
allvarlig sjukdom redan efter en dos. Du kan vänta med en andra dos i upp till tre
månader.

Du kan läsa mer om Astra Zenecas vaccin på:
Vårdgivare Skåne
Angående Astra Zenecas vaccin mot covid-19 – Smittskydd Skåne
Folkhälsomyndigheten
Webbnyhet
Information till personer som är 65 år och äldre
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