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Bedömningsstöd vid svar JA i hälsodeklaration inför 
vaccination mot covid-19 
Gäller för: Hälso- och sjukvårdens ledningsstöd Regional vaccinationsenhet covid-19 

Bakgrund 
Inför vaccination får personen som ska vaccineras fylla i en hälsodeklaration. Där får personen svara 
på dessa frågor: 

 Har du någon gång fått en kraftig reaktion efter vaccination och behövt sjukhusvård?  
 Har du allergier som någon gång gett dig kraftiga reaktioner som du har behövt sjukhusvård för? 
 Har du ökad blödningsbenägenhet på grund av sjukdom eller medicin?  
 Är du gravid?  
 Har du blivit vaccinerad med influensavaccin eller annat vaccin under de senaste 7 dagarna? 

Om alla frågor besvaras med Nej, kan vaccinet ordineras direkt och vaccination kan ske. Om en eller 
flera frågor besvaras med Ja behöver olika åtgärder vidtas innan ordination och vaccination kan ske. I 
vissa fall är det inte aktuellt med ordination och vaccination. 

Rutinen beskriver vilka åtgärder medarbetarna inom Regional vaccinationsenhet covid-19 ska vidta 
vid svar ja på en eller flera frågor. 

Allergi och överkänslighet som krävt sjukhusvård 
Personer som någon gång haft kraftig reaktion efter vaccination eller allergier som någon gång gett 
kraftiga reaktioner som krävt sjukhusvård ska bokas för telefontid till läkare. Läkaren gör en 
bedömning efter fastställd algoritm där utfallen kan bli: 

 Vaccination kan ske på ordinarie vaccinationsmottagning 
 Vaccination ska ske med utökad observation 
 Vaccination ska ske med narkosberedskap 
 Vaccination ska inte ske 
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Fråga 1 och 2: Har du någon gång fått en kraftig reaktion efter vaccination och 
behövt sjukhusvård eller Har du allergier som någon gång gett dig kraftiga 
reaktioner som du har behövt sjukhusvård för?  

 

 

Fråga 3: Har du ökad blödningsbenägenhet på grund av sjukdom eller 
medicin? 

 

Operatör telefonservice
• Bokar telefontid till läkare

Läkare telefonservice
• Inhämtar anamnestiska uppgifter från patient och journal
• Uppdaterar umärksamhetssignalen i Cosmic vid behov
• Tar ställning om vaccination kan ske på ordinarie vaccinationsmottagning, bokar tid för vaccination
• Tar ställning om vaccination ska ske med utökad observation på särskilda mottagningar utifrån 

närhetsprincipen, bokar tid för vaccination
• Tar ställning till remiss till Infektionsmottagning 1, CSK, Medicinmottagningen Torsby eller 

Medicinmottagningen Arvika utifrån närhetsprincipen
• I remissen ska det framgå uppgifter enligt remissmall Vaccination mot covid-19 med 

narkosberedskap

Sjuksköterska på vaccinationsmottagning
• Kontakta bakre medicinskt stöd på Telefonservice via 

direktnummer

Operatör Telefonservice
• På grund av medicin: följ flödesschema
• På grund av sjukdom: Boka tid telefontid till läkare

Läkare Telefonservice
• På grund av medicin: inhämta anamnestiska uppgifter från patient och journal. Följ 

flödesschema
• På grund av sjukdom: inhämta anamnestiska uppgifter från patient och journal. 

Konsultera hematolog vid behov

Sjuksköterska vaccinationsmottagning
• På grund av medicin: kontrollera journal i Svevac och följ flödesschema
• På grund av sjukdom: kontrollera journal i Svevac. 
• Om personen är behandlad warfarin/Waran: kontrollera ordinationsbrev som personen 

har med sig
• Vid behov kontakta bakre medicinskt stöd på Telefonservice via direktnummer
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Fråga 4: Är du gravid?  

 

 

Fråga 5: Har du blivit vaccinerad under de senaste 7 dagarna? 

 

 

Vid osäkerhet eller andra medicinska frågor 

 

Dokumentet är utarbetat av: Anna Egardsson  Eric Le Brasseur

Operatör Telefonservice
• Säkerställ genom att prata med patienten att vaccinationen äger 

rum efter graviditetsvecka 12
• I övrigt samma handläggning som icke gravida

Sjuksköterska vaccinationsmottagning
• Säkerställ genom att prata med patienten att vaccinationen äger 

rum efter graviditetsvecka 12
• I övrigt samma handläggning som icke gravida

Operatör Telefonservice
• Informera om att det måste gå 7 dagar mellan 

vaccinationstillfällena
• Boka tid 7 dagar efter annan vaccination

Sjuksköterska vaccinationsmottagning
• Informera om att det måste gå 7 dagar mellan 

vaccinationstillfällena
• Boka tid 7 dagar efter annan vaccination

Operatör Telefonservice
• Boka telefontid till läkare

Sjuksköterska vaccinationsmottagning
• Kontakta bakre medicinskt stöd på Telefonservice via 

direktnummer


