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Rutin för vaccination mot covid-19   

  

• Basala hygienrutiner och klädregler samt arbeta aseptiskt.   

• Munskydd används vid vaccination.  

  

  

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.   

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

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

behöver inte inväntas.  

• Mellan dos 3 0ch 4 ska vara minst fyra månader 

• Mellan dos 4 och 5 ska vara minst fyra månader 

 

Influensavaccin och Covid-19 vaccin  

• Vaxigrip Tetra kan ges samtidigt med vaccination mot Covid-19 till personer 18år och 

äldre. För yngre personer måste det gå 7 dagar mellan vaccinationerna. 

• Fluad Tetra kan ges samtidigt som mRNA-vaccinerna Comirnaty och Spikevax. Fluad 

Tetra rekommenderas dock inte att ges samtidigt som det proteinbaserade vaccinet 

Nuvaxovid. 

  

Hälsodeklaration och ordination  

• Ordination av vaccin får göras av läkare och distriktssköterska.  

• Hälsodeklaration ska inhämtas från patienten.  

• 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.   

• Tillämpa basala hygienrutiner. 

• Rengör och desinfektera arbetsytan med ytdesinfektionsmedel med tensid.  



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

propp om sprutan ska transporteras utanför enheten. Blå kanyl används till injektion. 

Grön kanyl används vid uppdragning. 

• Märk sprutan med namn med aktuellt vaccin och aktuellt klockslag för bruten ampull. 

• Bruten ampull är hållbar i 12 timmar, förvaras i rumstemperatur.   

 

Före administrering   

• Identitetskontroll.   

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

  

Administrering   

• Tillämpa basala hygienrutiner och använd munskydd. 

• Injektionen ges enligt tillverkarens anvisningar.  

 

Efter vaccination   

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

• För patienter med antikoagulantia, kompression 10 minuter.  

 

Vaccinationskort 

• Förse patienten med vaccinationskort.   

 

Dokumentation   

• Ordination, administrering och batchnummer dokumenteras i patientjournalen i 

vårdplan Läkemedelshantering/insats Covidvaccination.  

• Vaccination och Hälsodeklaration skall även föras in i Svevac.  

 

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 allvarligare biverkningar ska ske till Läkemedelsverket samt 

registreras i Svevac.  

 

Patienter behandlade med antikoagulantia/trombocythämmare, VGR            

Vaccination mot covid-19 hos Waran-behandlade patienter, VGR 

 

 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/eb7d24e6-e62d-4c14-86da-3550cab8b6f0/2021-02-26%20Uppdaterat%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/49911/Vaccination%20mot%20covid-19%20hos%20Waran-behandlade%20patienter.pdf?a=false&guest=true

