
 

 

 
 

Smittskyddsläkaren Datum 2020-10-28   Sida 1 (2) 

 

 

 

 

Influensavaccination till riskgrupper 

Behörighet att ordinera vaccination (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd: 

HSLF-FS 2018:43, uppdaterade 200602) 

Läkare samt sjuksköterska som har genomgått specialistutbildning till 
distriktssköterska, specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och 
ungdomar eller utbildning som är likvärdig med någon av de två utbildningarna. 
Verksamhetschefen ansvarar för att bedöma och dokumentera om en sådan 
utbildning är likvärdig med någon av utbildningarna. 
 

Behörighet att administrera vaccination (HSLF 2017:37, uppdaterad 191115) 

Läkare och sjuksköterskor får delegera arbetsuppgifterna att iordningställa, administrera 

och överlämna läkemedel till annan personal, om det är förenligt med en god och säker 

vård. Verksamhetschefen ansvarar för att delegeringsbesluten är förenliga med god och 

säker vård. 

Åtgärder vid vaccination (SOSFS 1999:26, uppdaterad 191114) 

Läkare eller sjuksköterska ska: 

 ta reda på om patienten har haft överkänslighetsreaktion (anafylaktisk chock, 

urtikaria eller Quinckes ödem) eller har en känd överkänslighet mot ägg eller 

andra ämnen som kan finnas i vaccinet. 

 Kontrollera att det aktuella vaccinet inte innehåller de ämnen som patienten är 

överkänslig mot, eller ämnen som kan korsreagera med de ämnen patienten är 

överkänslig mot. 

o Om man har en så lindrig äggallergi att man kan äta ägginnehållande 

livsmedel såsom t ex pannkaka, kan man vaccineras på vårdcentral. 

Vid tidigare allvarlig allergisk, eller vid tidigare starkt misstänkt allvarlig reaktion på ägg 

eller vaccin – avstå från vaccination 

Svårbedömt, oklart: diskutera med ansvarig läkare på vårdcentralen som får ta ställning till 

vaccination eller inte alternativt remiss till Allergimottagningen för utredning om huruvida 

en allvarlig överkänslighet föreligger eller ej. Om man beslutar att vaccinera: observera 15 

min efteråt. 
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Krav på utrustning och personal (SOSFS 1999:26, uppdaterad 191114) 

Verksamhetschefen ansvarar för: 

 att personalen har kompetens att behandla överkänslighetsreaktioner  

 att akutväska eller akutbricka finns 

Den läkare eller sjuksköterska som ansvarar för vaccinationen ska försäkra sig om att 

kompetent personal och akutväska /akutbricka finns. 

Observation efter vaccination 

Om patienten inte tidigare har haft någon överkänslighetsreaktion behövs i normalfallet 

ingen observationstid. 

Registrering 

Vaccinationen (med batchnummer) ska enbart registreras i Take care.  

Graviditet 

Vaccination rekommenderas från graviditetsvecka 17.  
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