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Rutin för vaccination mot covid-19 inom kommunal vård och omsorg 
 
Samtycke 
Kommunens sjuksköterska inhämtar samtycke från varje enskild patient och dokumenterar i 
kommunens verksamhetssystem. Samtycke för beslutsoförmögna personer hanteras enligt lokal rutin. 
 
Hälsodeklaration 
Kommunens sjuksköterska ansvarar för att fylla i Hälsodeklaration för varje enskild patient.  
Patienter med Waran eller Warfarin och/eller tidigare allergisk reaktion hanteras enlig gällande 
riktlinjer, i dialog med ansvarig läkare på vårdcentralen. Hälsodeklarationen dokumenteras i systemet 
Mittvaccin. 
 
Ordination 
Läkare ordinerar vaccination för varje enskild patient i MittVaccin. Kommunens sjuksköterska är 
behjälplig med information om den enskilde patienten för att säkerställa underlaget inför ordination. 
Ordination av dos 1 och 2 ska inte utföras vid samma tillfälle. Ordination ska ske så nära inpå 
administrering som möjligt. 
 
Kontroll av hälsodeklaration 
Den som administrerar vaccinet (gäller både dos 1 och dos 2) kontrollerar att hälsodeklarationen är 
aktuell. 
Inför dos 2: 
● Beakta om den som ska vaccineras fått Waran eller Warfarinbehandling föreskrivet sedan dos 1 
● Beakta om nytillkomna allergiska manifestationer har tillkommit sedan dos 1. Efterfråga 
reaktioner efter dos 1 av Covid-19 vaccin inför att dos 2 ska administreras. 
● Uppdatera hälsodeklarationen vid förändringar. 
 
Transport, hantering och iordningställande 
Vaccin levereras till respektive vårdcentral. Vårdcentralen och kommunens sjuksköterska samverkar i 
god tid vid planering, leverans och iordningställande av vaccin för att säkerställa en korrekt hantering. 
Transport, hantering och iordningställande av vaccin sker utifrån respektive tillverkare, se rutin för 
hantering av respektive vaccin på vårdgivarwebben "Hantering av vaccin Pfizer/BioNTechs vaccin 
COMIRNATY® inkl. transport" och "Hantering av vaccin Vaxevia (AstraZeneca) inkl. transport" 
rubrik “Läkemedel”. 
 
Läkarstöd 
Ansvarig läkare bedömer om läkarnärvaro behövs under vaccinering. Om läkare inte finns på plats 
under vaccinationen säkerställer respektive vårdcentral att det finns direktnummer för läkarkontakt. 
 
Administrering och övervakning 
Se “Rutin för vaccination mot covid-19 inom Region Östergötland”  
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Hantering vid allergisk reaktion 
Kommunens sjuksköterska ansvarar för att det finns läkemedel att tillgå för att påbörja behandling vid 
allergisk reaktion, se rutin “Behandling av allergiska reaktioner vid vaccination mot Covid-19”. 
 
Dokumentation 
Utbildning i systemet MittVaccin krävs. Ordination och dokumentation sker i MittVaccin enligt rutin 
på vårdgivarwebben “Information om IT-stödet MittVaccin” rubrik “Administration och 
dokumentation”. Kommunens sjuksköterska dokumenterar även i kommunens verksamhetssystem 
enligt lokal rutin. Vid eventuell driftstörning används hälsodeklaration i pappersform där även 
ordination och signering sker. Efterregistrering utförs i MittVaccin. Se rutin "Reservrutin – 
Dokumentation om MittVaccin inte är tillgängligt" 
 
Överrapportering 
Om en patient inom kommunal hälso- och sjukvård fått dos 1 på särskilt boende eller ordinärt boende 
flyttar till annan boendeform som tillhör en annan vårdcentral, ansvarar kommunens sjuksköterska 
för att överrapportering sker så att dos 2 planeras av rätt vårdcentral. 
 
Nya patienter 
Kommunens sjuksköterska ansvarar för att erbjuda vaccination till patienter som flyttar in på särskilt 
boende eller nya patienter i hemsjukvården. Sjuksköterskan kommunicerar detta och planerar för 
vaccinationer tillsammans med ansvarig läkare på vårdcentralen. 
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