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Vägledning till vaccinatörer vid covid-19- vaccinering,
utifrån Folkhälsomyndighetens hälsodeklaration
1. Hälsodeklarationen granskas innan vaccinationen genomförs
Fråga 1
Om patienten har haft en snabb (inom 1 timma) eller en svår allergisk reaktion vid
tidigare covid-19-vaccination, ska remiss skickas till specialistklinik för ställningstagande
till vaccination.
Om patienten tidigare haft så svår reaktion att det krävts behandling på akutmottagning
eller inläggning på sjukhus efter annan vaccination eller annat injicerbart läkemedel, eller
reagerat med upprepade anafylaxier mot läkemedel ska remiss skickas till
specialistklinik
Se separat remissrutin. hantering-av-vaccination-mot-covid-vid-allergi.pdf (skane.se)
Fråga 2
Om patienten tidigare har haft en svår allergisk reaktion mot något av följande:
födoämnen, insektsstick, latex, kontrastmedel, lokalanestetika eller läkemedel peroralt
(t.ex. antibiotika), kan patienten vaccineras på vårdcentralen. Patienten ska stanna kvar
och observeras i 30 minuter. Det ska förutom anafylaxiberedskap även finnas möjlighet
för akutbehandling, såsom att ge syrgas och sätta dropp.
Om patienten tidigare reagerat med upprepade anafylaktiska reaktioner mot läkemedel
eller har haft en så svår reaktion att det krävts behandling på akutmottagning eller
inläggning på sjukhus efter annan vaccination eller annat injicerbart läkemedel, ska
remiss skickas till specialistklinik.
Om patienten tidigare haft en svår allergisk reaktion på PEG, polysorbat eller polyoxyl 35
ricinolja ska remiss skickas till specialistklinik
Om patienten har systemisk mastocytos ska remiss skickas till specialistklinik.
Se separat remissrutin. hantering-av-vaccination-mot-covid-vid-allergi.pdf (skane.se)
Fråga 3
Om patienten har blödarsjuka eller ökad blödningsbenägenhet: Rådgör med
behandlande läkare. Grundsjukdom och aktuell situation avgör om vaccination kan
genomföras.
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Fråga 4
Vaccinerna är godkända att ges under hela graviditeten. För gravida utan annan
underliggande sjukdom rekommenderas vaccination efter 12:e graviditetsveckan.
För gravida med annan underliggande sjukdom, där det är viktigt med ett tidigt skydd,
kan vaccination påbörjas även i första trimestern.
För gravida som påbörjat en vaccinationsserie innan graviditet (alt. innan graviditet
blev känd) rekommenderas att vaccinationsserien fullföljs som planerat, d.v.s. att dos 2
erbjuds med ordinarie intervall oavsett graviditetsvecka.
Fråga 5
Om personen är vaccinerad mot annan sjukdom ska det ha gått minst 7 dagar innan
vaccinationen mot covid-19 kan ges
2. Vaccinationen ges intramuskulärt i överarmen (musculus deltoideus).
Beskrivning av korrekt tillvägagångssätt vid intramuskulär injektion.
3. Alla vaccinerade ska, om inget annat anges enligt ovan, stanna kvar och
observeras 15 minuter efter vaccinationen.
4. Anafylaxiberedskap
Anafylaxiberedskap ska finnas enligt gängse rutiner överallt där vaccinerna ges.
5. Ge inte antihistamin profylaktiskt
Detta kan maskera tidiga hudreaktioner innan en anafylaxi utvecklas. Patienter med
känd/diagnosticerad urtikariaproblematik och daglig medicinering med antihistaminer
bör inte göra uppehåll med denna medicin och när de ska vaccineras.

All information från hälsodeklarationen ska föras in i PMO enligt registreringsanvisningen för
Covidvaccinationer. När all information är införd och signerad i PMO kan hälsodeklarationen
makuleras. Om inte all information förs in i PMO ska hälsodeklarationen bevaras genom att
scannas.
Kompletterade information och referenser finns på Vårdgivare Skåne:
Vaccination mot covid-19 - för vårdgivare - Vårdgivare Skåne (skane.se)

