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Rutin för vaccination mot Covid-19 inom kommunal vård och omsorg 

Inledning 
Region Östergötland ansvarar för vaccination mot Covid-19. Kommunens/privat vårdgivares 
sjuksköterskor är behjälpliga med vaccineringen på särskilt boende samt hos patienter med 
hemsjukvård som inte kan ta sig till vaccinationsmottagning/vårdcentral. Samverkan sker med 
vårdcentral. På korttidsboende, i vissa kommuner, sker även samverkan med Närsjukvården. 
 
Samtycke 
Kommunens/privat vårdgivares sjuksköterska inhämtar samtycke till vaccination från varje enskild 
patient och dokumenterar i kommunens verksamhetssystem samt inhämtar samtycke till registrering 
av Hälsodeklaration i MittVaccin. Samtycke för beslutsoförmögna personer hanteras enligt lokal rutin. 
 
Dokumentation i kommunens verksamhetssystem och systemet MittVaccin 
Inom Region Östergötland används systemet MittVaccin vid vaccinationer. Behörighet samt 
utbildning krävs av vaccinerande sjuksköterska i kommunen då systemet används för 
dokumentation av hälsodeklaration samt signering av administrerad dos, se information på 
vårdgivarwebben “Stödinformation på vårdgivarwebben om IT-stödet mittVaccin” under 
rubriken “IT-stödet MittVaccin”. Behörigheter till MittVaccin hanteras av utsedda nyckelpersoner i 
respektive kommun. 

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". 

Kommunens sjuksköterska dokumenterar även enligt lokal rutin i kommunens 
verksamhetssystem. 

Riktlinjer 
Kommunens/privat vårdgivares sjuksköterska ansvarar för att hålla sig uppdaterad på aktuella 
riktlinjer och rutiner via Region Östergötlands vårdgivarwebb, Vaccination Covid-19  
 
Hälsodeklaration i MittVaccin 
Kommunens/privat vårdgivares sjuksköterska ansvarar för att fylla i och uppdatera 
hälsodeklaration i systemet MittVaccin för varje enskild patient och dostillfälle. Beakta om den som 
ska vaccineras har blodförtunnande behandling Se riktlinjer under rubrik “Blodförtunnande eller 
blödningssjukdom”. Beakta även om allergiska manifestationer har förekommit vid tidigare 
vaccination. 
 
När flera vaccin registreras (Covid-19 och säsongsinfluensa) i systemet MittVaccin är det olika 
hälsodeklaration för respektive vaccin. Var uppmärksam på att registrering sker i rätt 
hälsodeklaration. 

Uppdatera hälsodeklarationen vid förändringar. Vid oklarheter kontakta ansvarig läkare. 

https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Halso--och-vardutvecklingscentrum/Smittskydd-och-vardhygien/Pagaende-utbrott/Coronainformation-for-externa-vardgivare/Vaccination-covid-19/
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Säkerställa vaccinationshistorik 
När en patient flyttar till eller inom kommunal/privat vårdgivare ansvarar sjuksköterska för att 
uppmärksamma tidigare vaccination genom att ta del av information via sammanhållen 
journalföring (NPÖ/Panorama). Ordinerande läkare har det yttersta ansvaret för att säkerställa 
tidigare givna doser inför ny ordination. 
 
Ordination 
Läkare ordinerar vaccination för varje enskild patient i MittVaccin. Ansvarig sjuksköterska är 
behjälplig med information om den enskilde patienten för att säkerställa underlaget inför 
ordination.  Ordination ska ske så nära inpå administreringstillfället som möjligt och endast för ett 
dostillfälle. Uppmärksamma tidsaspekt för senast givna dos utifrån gällande medicinsk riktlinje. 

Hantering vid allergisk reaktion 
Kommunens/privat vårdgivares 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”. 

Läkarstöd 
Ansvarig läkare bedömer om läkarnärvaro behövs under vaccinering. Om läkare inte finns på 
plats under vaccinationen säkerställer respektive vårdcentral eller ansvarig närsjukvård att det 
finns direktnummer för läkarkontakt. 

Transport, iordningställande och administrering 
Vaccin levereras till respektive vårdcentral (lokal överenskommelse kan förekomma). Vårdcentralen 
och ansvarig sjuksköterska samverkar i god tid vid planering, leverans och iordningställande av 
vaccin för att säkerställa en korrekt hantering, se rutin på vårdgivarwebben "Hantering av vaccin 
Pfizer/BioNTechs vaccin  COMIRNATY® inkl. transport". Om Spikevax vaccin (Moderna) 
ordineras hanteras detta enligt överenskommelse med ansvarig läkare.  
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För särskild sjukvårdsledning regional nivå  
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