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Reservrutin allmän vaccination covid-19 Region Blekinge 
Reservrutin avseende allmän vaccination covid -19 av invånare i Blekinge inklusive extrados och 
påfyllnadsdos. 

Om MittVaccin drabbas av oplanerade driftstopp, tillgång till systemstödet ej ännu är på plats eller om 
internetuppkoppling saknas möjliggör denna rutin att det ändå går att vaccinera. 

Allmänt 

Erbjudande om vaccination mot covid-19 sker efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer och 
prioriteringsordning.   Primärvaccinationen består av två doser, vilken för vissa grupper följs av en 
extrados. Påfyllnadsdoser utifrån gällande dosintervall och åldersindelning kompletterar 
primärvaccinationen. (se specifika rutiner Rutin vaccination covid-19 extrados, Rutin vaccination covid-
19 påfyllnadsdos). Olika fabrikat av vaccinet förekommer.  

Rekommendationen vid påfyllnadsdos är att erbjuda en dos av ett mRNA-vaccin  
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer som får påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 
vaccineras med en halv dos när det gäller mRNA-vaccinet från Moderna, Spikevax. Vaccinet från 
Pfizer/BioNTech, Comirnaty, kan ges i hel dos också när det ges som påfyllnad. 

Läs igenom bipacksedel för det vaccin som ska administreras. Beredning, tillvägagångssätt, biverkningar 
och annat som kan vara av betydelse skiljer sig mellan de olika fabrikaten. Vaccinatörerna ska hålla sig 
uppdaterade gällande restriktion och rekommendation för respektive vaccin. 

Avseende vaccination av 12 - 17-åringar, se Beslutsstöd vaccination 12 - 17-åringar 

Avseende vaccination extrados, se Beslutsstöd extrados Covid 19 vaccination 

Behöriga att ordinera läkemedel för vaccination mot covid-19 är läkare, distriktssjuksköterska och 
barnsjuksköterska samt efter bedömning av verksamhetschef sjuksköterska med likvärdig 
specialistutbildning, se Socialstyrelsen HSLF-FS 2020:81 Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för 
sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19  

Information till personal: Till personal inom vård och omsorg som vill veta mer om vaccination mot 
covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 

Region Blekinges interna rutiner för vaccination covid -19 finns här: Rutiner för vaccination mot covid-19 
- Region Blekinge

Rutin/Riktlinje 
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https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/202081-om-behorighet-for-sjukskoterskor-att-ordinera-lakemedel-for-vaccination-mot-sjukdomen-covid-19/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/202081-om-behorighet-for-sjukskoterskor-att-ordinera-lakemedel-for-vaccination-mot-sjukdomen-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/for-personal-inom-vard-och-omsorg/for-personal-inom-halso--och-sjukvard/till-personal-inom-omsorg-som-vill-veta-mer-om-vaccination-mot-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/for-personal-inom-vard-och-omsorg/for-personal-inom-halso--och-sjukvard/till-personal-inom-omsorg-som-vill-veta-mer-om-vaccination-mot-covid-19/
https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/for-vardgivare/mitt-vaccin/rutiner-for-vaccination-mot-covid-19.html
https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/for-vardgivare/mitt-vaccin/rutiner-for-vaccination-mot-covid-19.html
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Regelverk 

• Blankett Hälsodeklaration och ordinations- och administreringsblankett MittVaccin för 
efterregistrering ska används då inte dokumentation i MittVaccin är möjligt, se bilaga sist i detta 
dokument. 

• Blanketterna sparas som journalhandling i vaccinerande verksamhet. Verksamhetschefen i 
aktuell verksamhet är ansvarig för att innehållet i blanketterna så snart som möjligt och senast 
inom en vecka förs in i IT-stödet för vaccination, förutsatt att IT-stödet finns tillgängligt.  

• Efter att innehållet överförts ska blanketterna fortsatt sparas på säkert sätt, då den 
dokumenterar invånarens personliga samtycke. Anvisningar om skanning av blanketten kan 
komma 
 

Dokumentation i verksamhetssystem 

All dokumentation sker enbart i MittVaccin enligt det arbetsflöde som är uppbyggt i journalstödet. 
Dokumentation görs i direkt samband med genomförandet av vaccinationen  
 

Risker/ Anafylaktisk reaktion 

Vid ökad blödningstendens 
Se: 

• Vaccination mot covid-19 hos patienter med blodförtunnande behandling (antikoagulantia 
och/eller trombocythämmare) - Janusinfo.se 

 
Anafylaktisk reaktion 
Vid vaccination ska det vara möjligt att behandla anafylaxi i enlighet med läkemedelskommitténs 
rekommendationer. 
Symtom vi den anafylaktisk chock: 

- Klåda eller svullnad i munhåla och svalg, klåda i handflator eller fotsulor 
- Kraftig urtikaria 
- Andningssvårigheter, pipande andning, astma eller kruppliknande hosta 
- Buksmärtor, illamående och kräkningar 
- Dåsighet, omtöckning och allmänpåverkan 

Tillkalla hjälp som ringer ambulans 

Ge injektion adrenalin (0,3-0,5 mg) im i lårets utsida när symtom uppkommer. Adrenalinpenna kan 
användas genom kläder och ger effekt inom 5 minuter, upprepa vb var 10:e minut. I övrigt sker 
läkemedelsbehandling enligt läkemedelsbehandling enligt: 

• Svenska föreningen för allergologi´s rekommendationer  
• Rutin vaccination av patienter med risk för anafylaktisk reaktion 
• Rutin vaccination av barn med risk för anafylaktisk reaktion eller annat hinder för vaccination i 

skolans miljö 
• Rekommenderade läkemedel 2021 

 

Vid anafylaxi ska patienten alltid akut till sjukhus 

 
 
  

https://www.janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/koagulationssjukdomarochplasmaprodukter/koagulationssjukdomarochplasmaprodukter/vaccinationmotcovid19hospatientermedblodfortunnandebehandlingantikoagulantiaochellertrombocythammare.5.77acbf411778ff93f4181629.html
https://www.janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/koagulationssjukdomarochplasmaprodukter/koagulationssjukdomarochplasmaprodukter/vaccinationmotcovid19hospatientermedblodfortunnandebehandlingantikoagulantiaochellertrombocythammare.5.77acbf411778ff93f4181629.html
http://www.sffa.nu/wp-content/uploads/2021/02/Riktlinjer-COVID-19-och-allergi-29-januari-2021.pdf
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Arbetsgång 
Dos 1 

1. Inför varje vaccinationstillfälle fylls en ny Hälsodeklaration i (sid 2 Hälsodeklaration och 
ordinations- och administreringsblankett MittVaccin för efterregistrering - ska alltid finnas 
utskriven). Alla frågor är obligatoriska att besvara.  

2. I samband med vaccination ska ställningstagande kring vaccinations lämplighet göras av 
vaccinatör utifrån uppgifter ifyllda på hälsodeklarationen. Kontrollera även aktuell mailadress 
och mobilnummer till invånaren/ vårdnadshavaren 

3. ID-kontroll utförs vid vaccinationstillfället 
4. Kontrollera med den som ska vaccineras samt vid behov i NPÖ (om tillgängligt) att inte 

vaccinering påbörjats sedan tidigare 
5. Ordination av läkare vid behov 
6. Vaccinet administreras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (läkare eller sjuksköterska) 
7. Vaccinationsuppgifter registreras på sid 1 Hälsodeklaration och ordinations- och 

administreringsblankett MittVaccin för efterregistrering (samma som invånaren fyllt i under 
punkt 1) i direkt samband med vaccination 

8. Vaccinationsuppgifter efterregistreras enbart i MittVaccin så fort journalstödet är tillgängligt 
9. Invånaren uppmanas att boka tid för dos 2 via callback eller via 1177.se inom ett tidsintervall 

som är anpassat utefter vaccintyp. OBS! Gäller ej 12-15-åringar då dessa vaccineras på skolorna 
utan tidbokning i MittVaccin 
 

 
Dos 2 

1. Tid bokad enligt punkt 9 ovan  
2. Inför varje vaccinationstillfälle fylls NY Hälsodeklaration i (sid 2 Hälsodeklaration och 

ordinations- och administreringsblankett MittVaccin för efterregistrering - ska alltid finnas 
utskriven). Alla frågor är obligatoriska att besvara.  12-15-åringar fyller i hälsodeklarationen 
tillsammans med vaccinatören vid vaccinationstillfälle dos 2. Se Rutin Medgivande för 
vaccination mot Covid-19 för både dos 1 och dos 2 samt bekräftelse av gemensam ifyllnad av 
hälsodeklarationen.pdf (regionblekinge.se) 

3. I samband med vaccination ska ställningstagande kring vaccinations lämplighet göras av 
vaccinatör utifrån uppgifter ifyllda på hälsodeklarationen. Kontrollera även aktuell mailadress 
och mobilnummer till invånaren/ vårdnadshavaren 

4. ID-kontroll utförs vid vaccinationstillfället 
5. Kontrollera i NPÖ att dos 1 administrerats samt att dosintervallet följer rekommenderat intervall 
6. Ordination av läkare vid behov 
7. Vaccinet administreras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (läkare eller sjuksköterska) 
8. Vaccinationsuppgifter registreras på sid 1 Hälsodeklaration och ordinations- och 

administreringsblankett MittVaccin för efterregistrering (samma som invånaren fyllt i under 
punkt 11) 

9. Vaccinationsuppgifter efterregistreras enbart i MittVaccin så fort journalstödet är tillgängligt 
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Extra dos 

1. Inför vaccination fyller invånaren i Hälsodeklaration (sid 2 Hälsodeklaration och ordinations- 
och administreringsblankett MittVaccin för efterregistrering - ska alltid finnas utskriven). Alla 
frågor är obligatoriska att besvara.  

2. I samband med vaccination ska ställningstagande kring vaccinations lämplighet göras av 
vaccinatör utifrån uppgifter ifyllda på hälsodeklarationen. Kontrollera även aktuell mailadress 
och mobilnummer till invånaren/ vårdnadshavaren 

3. ID-kontroll utförs vid vaccinationstillfället 
4. Kontrollera i NPÖ att tidigare doser administrerats samt att dosintervallet följer rekommenderat 

intervall. 
5. Ordination av läkare vid behov 
6. Vaccinet administreras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (läkare eller sjuksköterska) 
7. Vaccinationsuppgifter registreras på sid 1 Hälsodeklaration och ordinations- och 

administreringsblankett MittVaccin för efterregistrering (samma som invånaren fyllt i under 
punkt 1) 

8. Vaccinationsuppgifter efterregistreras enbart i MittVaccin så fort journalstödet är tillgängligt 
9. Vaccination extra dos covid-19 klar 

 

Påfyllnadsdos 
1. Inför vaccination fyller invånaren i NY Hälsodeklaration (sid 2 Hälsodeklaration och ordinations- 

och administreringsblankett MittVaccin för efterregistrering - ska alltid finnas utskriven). Alla 
frågor är obligatoriska att besvara. 

2. I samband med vaccination ska ställningstagande kring vaccinations lämplighet göras av 
vaccinatör utifrån uppgifter ifyllda på hälsodeklarationen. Kontrollera även aktuell mailadress 
och mobilnummer till invånaren 

3. ID-kontroll utförs vid vaccinationstillfället 
4. Kontrollera i NPÖ att tidigare doser administrerats samt att dosintervallet följer rekommenderat 

intervall. 
5. Ordination av läkare vid behov 
6. Vaccinet administreras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (läkare eller sjuksköterska) 
7. Vaccinationsuppgifter registreras på sid 1 Hälsodeklaration och ordinations- och 

administreringsblankett MittVaccin för efterregistrering (samma som invånaren fyllt i under 
punkt 1) 

8. Vaccinationsuppgifter efterregistreras enbart i MittVaccin så fort journalstödet är tillgängligt 

  



 

4 
 

 

Tabell 1. 

Kundgrupper 

Kundgrupp skall anges vid efterregistrering i MittVaccin. 

1. Boende på SÄBO 
2. Har hemsjukvård och/eller hemtjänst 
3. Sammanboende med person som har hemsjukvård och/eller hemtjänst 
4. Får insatser enligt LSS eller har personlig assistans 
5. Personal inom hälso- och sjukvård eller omsorg, inklusive LSS 
6. 70 år och äldre (ej SÄBO/hemsjukvård/hemtjänst) 
7. Medicinsk riskgrupp över 16 år 
8. Övrig allmänhet 12 - 69 år 
9. Socialt utsatta 
10. PFAS-studie 
11. Medicinsk riskgrupp 12 - 15 år 

 
Tabell 2. 
 
Typ av samtycke 12 - 17-åringar 

Typ av samtycke skall anges som kommentar (=journalanteckning) vid efterregistrering i 
MittVaccin. 

1. Skriftligt samtycke vårdnadshavare 
2. Samtycke medföljande vårdnadshavare 
3. Bedömd mogen 
4. Nekad vaccination efter mognadsbedömning 
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Hälsodeklaration och ordinations- och 
administreringsblankett MittVaccin för efterregistrering ver4 
Bilaga till rutin: MittVaccin reservrutin 

Patientuppgifter 

Kundgrupp (ange siffra/siffror enligt tabell 1, max 2 st): ______________ 
 

Personnummer:______________________________________________ 

För- och efternamn:___________________________________________ 

Adress:_____________________________________________________ 

Postnr:________________   Postadress:___________________________ 

Mobilnummer:_______________________________________________ 

Epost-adress:________________________________________________ 

Ordination 

Vaccinnamn:_____________________________________________________ 

Dosnummer:_____________              Dosering:_____________________ 

Administration/Lokalisation:_____________________________________ 

Namnunderskrift  
Ordinatör:___________________________________________________ 

Namnförtydligande:___________________________________________ 

Administrering 

Vaccinationsdatum: ____________________________________________ 

Vaccinatör:___________________________________________________ 

Batchnummer:_________________________________________________ 

Övrig kommentar (för typ av samtycke anges siffra enligt tabell 2) 

_____________________________________________________________ 
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Personnummer: ___________________________ Datum: _____________ 

Hälsodeklaration inför vaccination mot covid-19 ver4 

Ringa in det som gäller nedan:  

Har du någon gång fått en kraftig reaktion efter vaccination, och behövt 
sjukhusvård? 

 

Ja     Nej 

Har du allergier som någon gång gett dig kraftiga reaktioner som du har 
behövt sjukhusvård för? 

 

Ja     Nej 

Har du ökad blödningsbenägenhet p.g.a. sjukdom eller medicin? 

 

Ja     Nej 

Har du vaccinerat dig någon gång under de senaste 7 dagarna?  

 

Ja     Nej 

Är du gravid? 

 

Ja     Nej 

 

Med min namnteckning nedan bekräftar jag: 

Att ovanstående uppgifter är korrekta 

Att jag lämnar samtycke till att mina personuppgifter behandlas hos vårdgivaren 

Att jag önskar vaccination mot covid-19 

 

_____________________________________________________ 
Namnteckning 

 

_____________________________________________________ 
Namnförtydligande 
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