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Hantering av vaccination mot covid-19 vid allergi hos individer
som är 12 år eller äldre
Rekommenderad hantering
•

Följ rekommendationerna från svenska föreningen för allergologi
nedan.
• Alla vaccinatörer tar emot och vaccinerar kategori A.
• Vaccinatörer som har motsvarande medicinsk nivå som vårdcentral
tar emot kategori B och C.
o Kategori B vaccineras hos dessa vaccinatörer
o Kategori C remitteras till sjukhus:
▪ Efter bedömning kan de flesta vaccineras på sjukhus
under övervakning
Remisser skickas till:
•

Lund
o Pappersremisser: Vaccinationsenheten SUS, Baravägen 1,
221 85 LUND
o Säker e-post: vaccination.sus.remisser@skane.se

•

Helsingborg
o Infektionsmottagningen, Helsingborgs Lasarett, 251 87
Helsingborg
Kristianstad
o Centralsjukhuset Kristianstad, VO Medicin allergimottagningen:
Dr. Håkan Leksell, 291 85 Kristianstad

•

Ovanstående rekommendationer är framtagna av Projektledningsgruppen
för vaccination mot covid-19 i Skåne.
/Erik Sturegård, Överläkare Smittskydd Skåne, Projektledningsgruppen för
vaccination mot covid-19 i Skåne

Postadress: 291 89 Kristianstad
Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98
Internet: skane.se

Organisationsnummer: 23 21 00-0255
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Rekommendationer från svenska föreningen för allergologi (Riktlinjer |
SFFA):
Följande riktlinjer gäller för bedömning och rutiner vid vaccination med de
tre godkända vaccinerna Comirnaty (Pfizer) och Spikevax (Moderna) och
Vaxzevria (AstraZeneca) för personer från 12 år och uppåt:
A. Gäller alla vaccinerade:
Kvarstannar minst 15 minuter efter vaccination. Anafylaxiberedskap ska
finnas på plats
B. För de som haft en svår* allergisk reaktion mot allergen såsom
födoämnen, insektsstick, latex, kontrastmedel, lokalanestetika eller
läkemedel peroralt (t.ex. antibiotika):
Kvarstannar minst 30 minuter efter vaccination där det förutom
anafylaxiberedskap även ska finnas möjlighet för akutbehandling, såsom
att ge syrgas och sätta dropp (exv. på vårdcentral).
C. 1. De som haft en svår* allergisk reaktion mot vaccin eller annat
injicerat läkemedel, eller tidigare reagerat med upprepade anafylaxier
mot läkemedel – bedöm om personen kan ha reagerat på PEG-liknande
produkter såsom förutom PEG, polysorbat eller polyoxyl 35 ricinolja. Om
ingen överkänslighet föreligger mot PEG-liknande produkter:
Bedöm nyttan jämfört med risken för vaccination mot Covid-19.
Vaccinering bör ske på sjukhus eller specialistklinik med möjlighet till mera
avancerad sjukvård vid behov (inklusive narkosberedskap). Individuell
bedömning av observationstid efter eventuell vaccination.

2. De som har haft en svår* allergisk reaktion mot PEG/polysorbat eller
polyoxyl 35 ricinolja:
Avvakta (kontraindicerat) tills vidare att ge vaccin mot covid-19.

3. Patient med systemisk mastocytos
Vaccinering bör ske på sjukhus eller specialistklinik med möjlighet till mera
avancerad sjukvård vid behov (inklusive narkosberedskap). Individuell
bedömning av observationstid efter eventuell vaccination.

*Med svår allergisk reaktion avses reaktion som är så svår att det krävt
behandling på akutmottagning eller inläggning på sjukhus
Region Skåne
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Övrigt
Anafylaxiberedskap ska finnas överallt där vaccinerna ges enligt gängse
rutiner för vaccinationer.
Ge inte antihistamin profylaktiskt. Detta kan maskera de tidiga
hudreaktionerna på en anafylaxi. Individer med känd/diagnosticerad
urtikaria-problematik och daglig medicinering med antihistaminer bör dock
ej göra uppehåll med denna.

En snabb (inom några minuter) eller svår allergisk reaktion mot en första
vaccination mot Covid--19-vaccinerna innebär att en ny dos med något av
dessa vacciner inte ska ges.

Region Skåne

