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Aktuellt om den tredje coronavaccindosen 
 
Bästa kund, 
  
THL rekommenderar en tredje dos coronavaccin, som minskar virusets möjligheter att cirkulera i 
befolkningen och ger ett bättre skydd än två doser mot den allvarliga formen av sjukdomen. Med en tredje 
dos kan man förebygga spridning av smitta även i de yngre åldersgrupperna. Den tredje vaccindosen ges 
tidigast 4–6 månader efter den andra dosen. Mer information om coronavirusvaccination finns på THL:s 
webbplats.   
  
Mehiläinen deltar i ordnandet av vaccinationerna med den tredje dosen på det sätt som avtalats med 
respektive kommun och erbjuder möjlighet till vaccination av företagshälsovårdskunder i alla kommuner som 
man ingått avtal med. En förutsättning för att coronavaccinet ska kunna ges inom företagshälsovården är att 
företaget har ingått ett avtal om coronavaccinationer med Mehiläinen. Om ert företag tidigare har ingått ett 
avtal om coronavaccinationer täcker det också de tredje vaccindoserna. 
  
På vår webbplats hittar du information om de kommuner med vilka man har ingått avtal om inledande av de 
tredje coronavirusdoserna i samarbete med Mehiläinen. Listan över orter och tidtabeller för vaccinationer 
uppdateras på vår webbplats i takt med att avtal ingås med kommunerna och tidtabellerna för 
vaccinationerna fastställs.  
  
Hos Mehiläinen används i första hand Modernas Spikevax-vaccin, men även Pfizer Biontechs Comirnaty kan 
vara tillgängligt. Comirnaty används alltid för män under 30 år, eftersom Spikevax inte får användas för dem. 
I övrigt får enskilda individer inte välja sitt vaccin, utan vaccinationerna sker med de vacciner som anvisas för 
företagshälsovården.  
  
Coronavaccinet är gratis för alla, men för vaccinationsbesöket hos företagshälsovården betalar 
arbetsgivaren 25 €/vaccinationsbesök. FPA har hittills ersatt 10 €/vaccin, men regeringen föreslår att 
ersättningstaxan för vaccinationsbesök för coronavirusvaccination ska höjas från 10 till 16 euro. Läs mer i 
SHM:s pressmeddelande från den 22 december.  
  
Vaccinationen sker vid ett av Mehiläinens verksamhetsställen. Den tredje vaccindosen kan ges hos 
Mehiläinen även om den första och andra dosen getts någon annanstans. Mehiläinen kan också ge den 
första och andra dosen enligt anvisningarna, om den anställda inte ännu har fått dem.  
  
Du kan boka tid för coronavaccinationen på vår webbplats närmare tidpunkten då vaccinationerna inleds. 
Tidsbokningen beräknas öppna vid årsskiftet. I samband med tidsbokningen kontrolleras personens 
kommun och företagshälsovårdsavtal. Den som har vaccinerat sig hos Mehiläinen får sitt 
coronavaccinationsintyg i MinMehiläinen-appen, där man också vid behov kan skriva ut intyget. 
  
Om ni inte ännu har ingått ett avtal om coronavaccinationer kan ni kontakta er utnämnda 
företagshälsovårdare eller er kundrelationsansvariga för att lägga till vaccinationer i ert avtal. Om ni framöver 
vill förhindra att vaccinationer ges via företagshälsovården kan ni på motsvarande sätt också meddela om 
detta till företagshälsovårdaren eller den kundrelationsansvariga. 
  
Mer information för företag om coronapandemin hittar du på vår webbplats. 
  
Med vänlig hälsning 
Mehiläinen Arbetslivstjänster 
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