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RUTIN FÖR VACCINATION MOT SÄSONGSINFLUENSA (inom hemsjukvård) 
Säsongsinfluensavaccin ger skydd mot både det virus som orsakade svininfluensa 
och mot två vanliga säsongsinfluensavirus som förväntas spridas hos oss under 
kommande säsong.    

Riskgrupper som rekommenderas säsongsinfluensavaccin    
 Alla personer över 65 års ålder 

Personer, oavsett ålder med:  
- kronisk hjärt- eller lungsjukdom    
- svårbehandlad diabetes mellitus    
- nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom eller behandling)   
- kronisk lever- eller njursvikt    
- extrem fetma (störst risk vid BMI>40)  
- neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen  
- flerfunktionshinder hos barn    

 Gravida kvinnor som inte har 
vaccinerats mot svininfluensa   

   

Inom den kommunala hemsjukvården kan distriktssköterska eller sjuksköterska med 
annan likvärdig specialistutbildning ordinera, iordningställa och administrera 
vaccin.   

Allmänsjuksköterska kan, efter generell delegation/ ordination av PAL iordningställa 
och administrera vaccination.   

Vid tveksamhet är det patientansvarig läkare som ordinerar vaccin.   

 

OBSERVERA!   
Patienter som medicinerar med cellgift eller som har reagerat med svimning, yrsel, 
andnöd eller utslag vid vaccination ska hänvisas till läkare för enskild ordination.   

Kontraindikation är överkänslighet mot ägg eller något av vaccinets andra 
beståndsdelar.  
 
Akutläkemedel, Injektion Emerade, förfylld spruta, skall finnas tillgänglig vid 
vaccination. Emerade tas från närmaste akutläkemedelsförråd, det är tillåtet att 
skriva hem den mängd som behövs för att flera sjuksköterskor skall kunna vaccinera 
samtidigt. Indikation, se generell ordination som skall finnas tillgänglig för alla 
sjuksköterskor.   



Om patienten mår väl finns inget krav på övervakning efter injektionen.   
   
   
Länk till smittskyddsenhetens hemsida  
  
http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Vard-och- 
halsa/Smittskyddsenheten/Influensa/   
  
Beställning av vaccin   
Enhetschef för sjuksköterskeenheten samordnar beställning av aktuellt vaccin. 
Beställningsblankett finns på Smittskyddsenhetens hemsida.   
  
Dokumentation av vaccination.   
 
Sjuksköterska skall använda de underlag för behovsbedömning och dokumentation 
som tagits fram från Smittskyddsenheten. Sparas i pappersjournalen.   

Utförd vaccination skall dokumenteras i det nationella registreringssystemet för 
vaccinationer, Svevac.  

Om en patient avböjer erbjudandet om vaccination skall det dokumenteras i Treserva 
under sökord läkemedel - vaccination.   

Enligt VG regionens Smittskyddsenhets rekommendationer behöver inte läkare vara 
närvarande vid vaccination.    

Kostnad för vaccination läggs som extra vårdavgift på den räkning som utgår från 
kommunen genom att vaccinering läggs in som tillfällig insats i Treserva 
journalsystem.   
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