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Handläggning vid uppgiven överkänslighet i
samband med covid-vaccination eller efter
påtagliga reaktioner efter första vaccindosen

Hälsodeklaration bedöms. Vid oklarheter kring allergi tillfrågas
läkare på vårdcentralen.


Alla som vaccineras mot covid bör observeras i minst 15 minuter då det
är ett relativt nytt vaccin. Om man tidigare haft reaktion enligt nedan bör
man förlänga observationstiden till minst 30 minuter.



De som har haft en svår allergisk reaktion* mot allergen såsom
födoämnen, insektsstick, latex eller läkemedel peroralt (t ex
antibiotika): samt patienter med systemisk mastocytos: vaccineras på
enhet där anafylaxiberedskap ska finnas med tillgång till syrgas och
droppsättning vid behov. De skall kvarstanna i 30 minuter efter
vaccination.
Detta ska i första hand ske:
o på vårdcentraler där man ska ha den beredskapen.
o Vid tveksamhet skickas remiss till Jan Svedmyr, Region Dalarna
Mott, Vaccination, konsultation, för bedömning om vaccinationen
bör göras på VC eller specialistmottagning.



De som har haft en svår allergisk reaktion* mot vaccin eller annat
injicerat läkemedel, eller tidigare reagerat med upprepade
anafylaxier mot läkemedel: remitteras till Jan Svedmyr, Mottagning
Region Dalarna, för bedömning.

*Med svår allergisk reaktion avses: journalfört vårdtillfälle p g a objektiv
överkänslighetsreaktion, som varit så svår att den krävt behandling på
akutmottagning/vårdcentral eller inläggning på sjukhus.
PEG (polyethylenglykol) finns i Pfizers och Modernas vacciner. Allergi
mot detta anses vara huvudorsaken till svåra reaktioner. I AstraZenecas
vaccin finns ett liknande ämne som eventuellt kan ge liknande
reaktioner. PEG, som ibland kallas macrogol, är en grupp mikroplaster
som finns i många hygienprodukter och läkemedel. Det är också
huvudingrediens i många laxantia tex Movikol och Forlax. Mycket
ovanlig allergi där nuvarande kunskap och utredningsarsenal är
ofullständig.
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