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Genomförande
Syftet med rutinen är att ge stöd och struktur till medarbetare som ska utföra vaccinationer
av barn som tidigare haft en svår allergisk reaktion/anafylaxi mot vaccin eller annat injicerat
läkemedel. Patientgruppen är liten och mycket få reaktioner är hittills konstaterade i Region
Blekinge. Enligt Svenska föreningen för allergologi ska nämnda patientgrupp vaccineras på
sjukhus. Vidare ska rutinen vara ett stöd för barn som av annan anledning inte kan vaccineras
i skolmiljö t ex funktionsnedsättning.
Detaljer gällande genomförande samt kategorisering av allergier, se sida 2.
Inför vaccination
1. Vårdnadshavare som anser att barnet inte kan vaccineras i skolans miljö kontaktar sin
vårdcentral för bedömning.
2. Om ordinatör bedömer att barnet inte kan vaccineras i skolans miljö, kontaktar ordinatör
vårdnadshavare och informerar vårdnadshavare att de kontaktar sin vårdcentral för
bedömning.
3. Om bedömningen innebär att vaccination ska utföras på barnkliniken kontaktar barnets
ordinarie läkare barnkliniken.
4. Barnkliniken listar de patienter som är aktuella för vaccination på barnkliniken och kallar
respektive patient när det är dags för vaccination.
5. Barnkliniken har dialog med vaccinationsstaben för planering av vaccinleverans för
genomförande .
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Nedan text framtagen av Sofia Hellerfelt, Barnläkare, Barn- och ungdomsallergolog

Covid-vaccination för barn med allergi:
Kategorier enligt Svenska Föreningen För Allergologi (SFFA) riktlinjer:
Riktlinjer-COVID-19-och-allergi-29-januari-2021.pdf (sffa.nu)
A. Sedvanlig anafylaxiberedskap vid vaccination, 15 min observation
B. Anafylaxiberedskap samt möjlighet för akutbehandling, 30 min observation
C. Vaccination på sjukhus eller specialistklinik med möjlighet till mera avancerad
sjukvård vid behov (inklusive narkosberedskap).

Barn med allergi som kan vaccineras i skolan:
Kategori A
-

Luftvägsallergi (pollen, pälsdjur, kvalster), även om kraftiga reaktioner.

-

Urtikaria med eller utan quinckeödem (om ej associerat med reaktion från annat
organsystem).

-

Tidigare reaktion på födoämne som man nu tål och äter.

-

Pågående hyposensbehandling och reaktioner (ej anafylaxi) vid hyposensbehandling (sk
allergivaccination).

Barn som ska vaccineras på vårdcentral:
Kategori B
-

Tidigare anafylaxi av födoämne, bi-getingstick, latex eller po läkemedel.

-

Med anafylaxi menas en systemreaktion som innefattar två eller fler organsystem (exempelvis
generaliserad urtikaria samt bronkobstruktion och/eller blodtrycksfall och/eller upprepade
kräkningar).
Tidigare anafylaxi vid hyposensbehandling.
Barn som har adrenalinpenna utskriven pga allergi.

Barn som ska vaccineras på sjukhus/avstå vaccination:
Kategori C
-

Anafylaxi av iv läkemedel eller vaccin, eller upprepad anafylaxi av okänd etiologi
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