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Handläggning vid misstanke om biverkningar efter 
vaccination mot covid-19 
Gäller för: Hälso- och sjukvård  
 

Det är vanligt med övergående biverkningar efter vaccination mot covid-19 såsom trötthet och feber 
samt ömhet vid injektionsstället eftersom immunförsvaret reagerar på vaccinationen. I mycket 
sällsynta fall kan det uppstå allvarliga biverkningar och alla personer som vaccineras förses därför 
med skriftlig information om vikten att söka vård vid allvarliga symtom. Det är viktigt med adekvat 
utredning och biverkningsrapportering vid misstanke om biverkning efter vaccination mot covid-19.   

 

Myokardit och perikardit  
Mycket sällsynta fall av myokardit och perikardit har rapporterats efter vaccination med mRNA-
vaccin mot covid-19. De flesta fall var lindriga och gick tillbaka inom några dagar. Fallen inträffade 
mestadels inom 14 dagar efter vaccinationen, oftare efter den andra dosen och hos yngre män.  

Symtom på myokardit och perikardit kan variera men innebär ofta andfåddhet, kraftfulla hjärtslag 
som kan vara oregelbundna och bröstsmärtor. Tillstånden försvinner vanligtvis av sig självt eller efter 
behandling.  

 
Att vara uppmärksam på  
Personer som vaccineras mot covid-19 i Region Värmland erhåller skriftlig information om att söka 
vård om allvarliga symtom uppstår efter vaccination.  
 
Till allvarliga symtom räknas till exempel:  

 Bröstsmärta  
 Påverkan på andningen  
 Hjärtklappning 

 
Handläggning 
Sedvanlig utredning med kliniskt status inklusive EKG och remiss till närmaste internmedicinsk klinik 
för bedömning. 
 
Vårdpersonal bör rapportera alla fall av myokardit eller perikardit hos personer som nyligen har 
vaccinerats med covid-19 vaccin till Läkemedelsverket.  
 
De som insjuknat med myokardit eller perikardit efter vaccination mot covid-19 bör inte vaccineras 
med dos 2.  
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Trombos och trombocytopeni 
En kombination av trombos och trombocytopeni, i vissa fall tillsammans med blödning, har 
observerats i mycket sällsynta fall efter vaccination med Vaxzevria. Detta inkluderar allvarliga fall av 
ventrombos, inklusive ovanliga områden såsom cerebral venös sinustrombos, mesenterisk 
ventrombos, men även artärtrombos, samtidigt med trombocytopeni. Majoriteten av dessa fall 
uppkom inom de första 7 till 14 dagarna efter vaccination.  

Att vara uppmärksam på 
 Tecken på trombocytopeni såsom petechier, ekkymoser, slemhinneblödningar 
 Feber, allvarliga allmänsymtom, oklar inflammation 
 Svår huvudvärk som uppstår några dagar efter vaccination  
 Nytillkomna neurologiska bortfall 
 Cerebral sinusventrombos  
 Tromboser i bukkärl, till exempel portavenstrombos 
 DVT/lungemboli 
 Viktigt är att även testa för covid-19, då ovannämnda tillstånd också kan vara symtom  

på covid-19 

Handläggning på vårdcentral  

Blåmärken eller okomplicerad mindre blödning 
 Kontroll blodprover: blodstatus och B-celler, PK, APT-tid 
 Frikostig uppföljning med ny kontakt med vårdcentralen  
 Biverkningsrapportering till Läkemedelsverket utifrån situation och rimlighet  
 Kontakt med medicinbakjour vid behov, till exempel vid trombocytopeni 

Svåra besvär såsom till exempel venös tromboembolism, blödning eventuellt i kombination 
med trombocytopeni 

 Remiss till närmaste internmedicinsk klinik för bedömning 

Handläggning på internmedicinsk klinik 
 Sedvanlig utredning av medicinska tillstånd inklusive kontroll av laboratorieprover: 

blodstatus, B-celler, PK, APT-tid, elektrolytstatus, leverstatus, LD 
 Kontakt med hematolog och eventuellt koagulationsspecialist för rådgivning och utvidgad 

provtagning vid tecken på venös tromboembolism i kombination med trombocytopeni 
och/eller blödning 

 Viktigt med noggrann biverkningsrapportering till LMV om tidsamband (mindre än 14 dagar) 
med vaccinering mot covid-19 och biverkan ej kan uteslutas 

Koagulationsjourer 
 Malmö/Lund: 040-331000 
 Stockholm: 08-51772626 alternativt 08-51770000 
 Göteborg: 031-3421000 

Relaterad information 
 Refererat dokument: RUT-09732 Rapportering och klassificering av läkemedelsbiverkningar 
 Läkemedelsverkets samlade information om vaccination mot covid-19 
 Folkhälsomyndighetens vägledning och fördjupad information om vaccination mot covid-19 
 Råd från Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas 

Dokumentet är utarbetat av: Eric Le Brasseur Anders Gustavsson, Ingmar Nilsson, Anna 
Wimmerstedt 

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin
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/Vagledning-och-fordjupad-information-om-vaccination-mot-covid-19/
https://www.ssth.se/wp-content/uploads/2021/05/Vaccin-biverkan.7.pdf

