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Rutin för vaccination mot covid-19 i Ulricehamns
kommun
•
•

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 vaccineringen.
När kan vaccinet ges:
• Har patienten haft covid-19 ska personen vara helt återställd innan vaccin ges.
• Har patienten vaccinerats mot säsongsinfluensa, avvakta 2 veckor innan vaccin ges.
• Vaccinet ska inte ges vid feber eller annan pågående infektion.
• Är patienten med i en screening och inte har symtom kan vaccinet ges, man behöver
inte invänta provsvar.
Influensavaccin och Covid-19 vaccin
• Vaxigrip Tetra kan ges samtidigt med vaccination mot Covid-19
• Vid vaccination med högdosvaccinet Fluzone HD måste det gå sju dagar mellan
vaccinationerna.
•
Hälsodeklaration och ordination
• Ordination av vaccin får göras av läkare och distriktssköterska
• Genomgång av hälsodeklaration.
• Om patenten behandlas med antikoagulantia kontrollera särskild regional riktlinje för
särskilda åtgärder före vaccination, t.ex PK-värde för Waranbehandad patient.
• Vid tveksamhet för ordination kontakta läkare.
Iordningställande
• Se instruktion från respektive tillverkare.
• Rengör och desinfektera arbetsytan med 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. För patienter med antikoagulantia se
särskild instruktion VGR.

Efter vaccination
• Övervakning av patient i minst 15 minuter efter given vaccination.
• För patienter med antikoagulantia – se särskild instruktion över insticksstället.
• 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.
• Batchlapparna 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 alla biverkningar ska ske till Läkemedelsverket.
Registrering av biverkning ska även ske i Svevac.

