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Rutin för vaccination mot covid-19 i Ulricehamns 

kommun 
 

Hygien  

• Tillämpa alltid basala hygienrutiner och klädregler samt arbeta aseptiskt.  

• Visir och munskydd används under hela vaccinationsprocessen. 

 

Akututrustning 

Säkerställ att akututrustning med läkemedel och generellt direktiv för behandling av 

allergiska reaktioner finns tillgängligt i samband med att vaccinering utförs. 

 

När kan vaccinet ges: 

• Har patienten haft covid-19 ska dos 1 ges tidigast 4 veckor efter symtomdebut. 

• Är patienten med i en screening och inte har symtom kan vaccinet ges, man behöver 

då inte invänta provsvar. 

• Har patienten vaccinerats mot säsongsinfluensa, avvakta 2 veckor innan vaccin ges. 

• Vaccinet ska inte ges vid feber eller annan pågående infektion. 

• Samma vaccin ska ges för både dos 1 och dos 2. 

 

Genomgång av Hälsodeklaration inför ordination 

 

 

 

              

 

 

 

         

 

 

 

 

  
 

Antikoagulantia eller trombocythämmare – planera! 

Patienter som behandlas med antikoagulantia eller trombocythämmare kan behöva justera 

mediciner eller ta PK-prov inför vaccination, viktig information ges i:   

       Terapiråd vid Covid-19 vaccination  

 

Allergier/överkänslighet – planera! 
Patienter med känd allergi och överkänslighet läs VGR:s rutin  
Patienter som haft kraftig reaktion med anafylaxi ska vaccineras på vårdcentral eller sjukhus 
där tillgång till syrgas finns.  
 
Informera ansvarig läkare som bedömer om och var vaccination kan ske eller om remiss ska 
skrivas till annan specialistmottagning. 

 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/1487df52-1d85-42bc-bb36-15a1346ad0f4/2020-12-22%20Terapir%C3%A5d%20Covid-19%20vaccination%20-%20intramuskul%C3%A4r%20injektion.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/1487df52-1d85-42bc-bb36-15a1346ad0f4/2020-12-22%20Terapir%C3%A5d%20Covid-19%20vaccination%20-%20intramuskul%C3%A4r%20injektion.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/49672/Covid-19-vaccinering%20f%c3%b6r%20patienter%20med%20sedan%20tidigare%20k%c3%a4nd%20allergi%20och%20%c3%b6verk%c3%a4nslighet.pdf?a=false&guest=true


 Ordination 

• Ordination av vaccin får göras av läkare och distriktssköterska. 

• Om läkare bedömt att vaccination ska ges på vårdcentral ska läkare ordinera. 

• Vid tveksamhet för ordination kontakta läkare.   

Iordningställande  

• Se instruktion från respektive tillverkare.  

• Rengör och desinfektera arbetsytan med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med 

tensid 

• Tänk på att dra upp tillräcklig mängd i sprutan så att exakt dos kan justeras efter att 

injektionskanylen är påsatt. 

• Märk sprutan med namn med aktuellt vaccin och aktuellt klockslag för beredning.  

Före administrering  

• Identitetskontroll  

• Förbered så att patienten kan övervakas minst 15 minuter efter vaccination. 

 

Administrering  

Injektionen ges enligt tillverkarens anvisningar.  

 

Efter vaccination  

• Övervakning av patient i minst 15 minuter efter given vaccination.  

• För patienter med antikoagulantia – tryck minst 10 minuter efter injektion. 

• Förse patienten med vaccinationskort och patientinformation om Covid-19 

vaccination. 

• Efter dos 1 är det viktigt att tillse att tidigaste datum för dos 2 anges på kortet. 

• Batchklisterlapparna ska klistras på hälsodeklarationen. 
 

Dokumentation av vaccination  

• Ordination och dokumentation sker i patientjournal i vårdplan; 

Läkemedelshantering/insats Covidvaccination. 

• Vaccination och Hälsodeklaration skall även föras in i Svevac. 

• Dokumentera på särskild lista över vaccinerade. 

Avfallshantering  

• Läkemedelsavfall som uppstår i samband med Covid-19-vaccination klassas som 

riskavfall och hanteras enligt rutin.  

• Stickande/skärande avfall ska samlas upp i avsedda avfallskärl.  

Symtom/reaktion efter vaccin 

• För handläggning av symtom eller reaktion efter vaccination se separat rutin. 

• Rapportering av biverkningar ska ske till Läkemedelsverket, kan göras digitalt Länk 

• Lokala reaktioner som ömhet och rodnad vid injektionsstället behöver inte 

rapporteras. 

• Registrering av biverkning ska även ske i Svevac. 

https://www.lakemedelsverket.se/sv/rapportera-biverkningar/lakemedel

