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Vaccinerande sjuksköterskor inom Region Kalmar län
Vaccinerande sjuksköterskor i Kalmar läns kommuner

Ordination enligt generellt direktiv gällande vaccin mot
covid-19
Gäller för

___________________________________________________
(Enhetens namn, inkl kommunens sjuksköterskor inom området)

Vaccin
Comirnaty (Pfizer/BioNTech)
Dos
0,3 ml som intramuskulär injektion. Minst 3 veckor mellan dos 1 och dos 2.
Detta vaccin är inte godkänt för subkutan administrering.
Bereds genom att 1,8 ml natriumklorid spädningsvätska 9 mg/ml sätts till
flaskan. Ger minst 6 doser. Se separat beredningsinstruktion.
Indikation
Vaccination mot covid-19. Vaccination rekommenderas till vuxna och barn 1617 år, dvs individer födda 2005 och tidigare. Därtill rekommenderas
vaccination av barn fyllda 12 år och äldre i särskild riskgrupp. Gravida
rekommenderas vaccination fr o m graviditetsvecka 12.
Att administrera läkemedel enligt generellt direktiv innebär att sjuksköterska
först gjort en bedömning av patientens behov av läkemedlet, samt beaktat
indikation, kontraindikation(er) och observanda.
Kontraindikationer
• Överkänslighet mot någon av vaccinets beståndsdelar. Vid tidigare äkta
anafylaktisk reaktion (oavsett agens) eller annan allvarlig reaktion mot
vaccin eller annat injicerat läkemedel kontaktas enhetens läkare som
bedömer nyttan med vaccinationen jämfört med risken.
Observanda
• Vid högaktiv autoimmun sjukdom eller instabil immunsuppression bör
beslut om vaccination endast tas av patientansvarig läkare.
Behandlingen kan behöva förskjutas i förhållande till vaccinationen.
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Vaccination ska senareläggas hos individer med akut allvarlig
febersjukdom eller akut infektion. Förekomst av lindrig infektion
och/eller låggradig feber utgör inte skäl för att senarelägga vaccination.

Dokumentation
Dokumentation sker enligt separat rutin. Registrering ska göras inom 24 timmar,
och är av stor vikt för rapportering till det nationella vaccinationsregistret.
Patienter med blodförtunnande läkemedel
Se Läkemedelskommitténs riktlinje (bilaga 2). Sammanfattning:

______________________________
Lisa Labbé Sandelin
Smittskyddsläkare

______________________________ ______________________________
Basenhetschef
Medicinskt Ledningsansvarig läkare
Bilagor
Bilaga 1

Riktlinje Vaccination mot covid-19 inkl. Beredningsinstruktion

Bilaga 2

Riktlinje för covid-19-vaccination vid antikoagulantiabehandling

