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WEBBINARIUM 

Vaccinera fler gravida mot covid-19  
 

Datum: Torsdag den 14:e oktober 2021 kl. 13:00−14:00 

Inspelning/sändning från Media-rummet på Folkhälsomyndigheten,  

Nobels väg 18, Solna 

Webbinariet kommer att sändas live + spelas in.  

Under live-sändningen kommer deltagarna att kunna sälla frågor skriftligen i 

chatten eller via mejl – och en moderator kommer att ställa frågorna till de 

som medverkar.  

Marlene Olsson Vargas modererar webbinariet (tbc). Malin Ahrne och 

Annika Ersson modererar chatten och väljer frågor. 

Program 

 

Tid Programpunkt Talare 

Ca 5 min  Välkommen (5 min ) 

Manus: Samma som på 

presskonferensen.  

Karin Tegmark-Wisell, 

Folkhälsomyndigheten (förinspelat) 

Ca 10 min  Folkhälsomyndighetens 

rekommenationer om vaccinet osv 

osv  

I princip informationen som finns på 

webb-sidan om vaccin till gravida.  

Råd till vaccinerade resp. 

ovaccinerade om arbete osv. 

Vaccin-täckningen bland gravida 

Johanna Rubin, barnläkare och 

vaccinexpert på 

Folkhälsomyndigheten 

Ca 10 min Hur mRNA vaccinet fungerar, vilka 

studier och erfarenheter osv. som 

finns av vaccinet, säkerhetssignaler.  

Dos-intervall 

Interaktioner med andra vaccin, 

kanske med influensa?  

Bernice Aronsson, barnläkare och 

vaccinexpert på Läkemedelsverket 
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Anledningen att vänta tills efter 12 

veckor 

Ca 10 min  Barnmorskans betydelse för att 

rekommendera vaccinet, man lyssnar 

verkligen på sin barnmorska. Viktigt 

att inte förmedla tveksamhet till 

vaccinet.  

Barnmorskans informerande roll och 

att vara trygg i det för att kunna ge ett 

informerat val. 

Eva Nordlund, Ordförande i 

Barnmorskeförbundet 

Ca 10 min  Svår sjukdom, sjukhusvård, IVA-

vård, covid i samband med 

förlossningen, risker för personal, 

risker med för tidig födsel och 

vaccinets goda effekt 

Karin Pettersson, Svensk Förening för 

Obstetrik och Gynekologi (SFOG) 

Ca 15 min  Frågor och svar   
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