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Max Gustaf Segerström

Angående brev till Region Stockholm avseende råd till
gravida
Hej Max,
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har mottagit ditt brev, daterat den 26
januari 2022. Med anledning av de frågor som du lyfter i brevet
återkommer hälso- och sjukvårdsförvaltningen härmed med följande svar.
På Region Stockholms Facebooksida finns förhållningsregler: https://
www.regionstockholm.se/om-regionstockholm/uppdrag-och-ansvar/
integritet-och-behandling-av-personuppgifter/anvandarvillkor-forfacebook/
Där anger vi exempelvis att vi inte har möjlighet att granska länkar som
hänvisar till andra webbplatser när det gäller saklighet och innehåll. Vi
förbehåller oss därför rätten att ta bort kommentarer som innehåller dessa
länkar.
Region Stockholm följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för
vaccinationer mot covid-19. Myndigheten följer det samlade kunskapsläget
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kring vaccinen och gör en bedömning inför rekommendation till olika
grupper. 1,2,3
De vacciner mot covid-19 som används i Sverige är godkända att ges till
gravida under hela graviditeten. Läkemedelsverket är den myndighet i
Sverige som godkänner läkemedel. Så här skriver myndigheten på sin
hemsida:
”Graviditet kan innebära en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid 19.
De vacciner mot covid 19 som används i Sverige är godkända att ges
under hela graviditeten. Det finns inget som tyder på någon annorlunda
risk för biverkningar efter vaccination av gravida kvinnor. Det har inte
heller framkommit tecken på att vaccinationen mot covid 19 orsakar
negativa effekter på graviditeten eller barnet.”
Och vidare: ”Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA publicerade i
dagarna ett uttalande angående preliminära resultat från en genomgång
av flera studier. Genomgången omfattade 65 000 graviditeter i olika
skeden där den gravida vaccinerats med mRNA vaccinen Comirnaty eller
Spikevax. Där framkom inga tecken på en ökad risk för
graviditetskomplikationer, missfall, för tidig födsel eller negativa effekter
hos ofödda barn efter vaccination med mRNA vaccinen mot covid 19.” 4, 5

Gravida kan erbjudas vaccination mot covid-19 i fas fyra — Folkhälsomyndigheten
(folkhalsomyndigheten.se)
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Vägledning och fördjupad information om vaccination mot covid-19 —
Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
2

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/information-f
3

Milda och övergående biverkningar även för gravida | Läkemedelsverket
(lakemedelsverket.se)
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COVID-19: De senaste säkerhetsuppgifterna ger tillförsikt om användning av
mRNA-vacciner under graviditet | Europeiska läkemedelsmyndigheten (europa.eu)
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Hoppas ovan svar med hänvisningar till relevanta länkar i fotnoter besvarar
dina frågor.
Magnus Thyberg
Avdelningschef

