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DELEGERING

39902-2

Vaccination

Influensa, pneumokocker och hepatit B
Personlig delegation
Sjuksköterska får självständigt ordinera och ge vaccination förutsatt att hen är
vidareutbildad till distriktsköterska, eller har fått personlig delegation på
specificerade vaccinationer och har utbildning som innefattar
kunskapsområdet. Det är verksamhetschefen som ansvarar för att det görs en
bedömning av om utbildningarna uppfyller kraven.

Vaccination ska ges i enlighet med:








SOSFS 2001:16. Socialstyrelsens föreskrifter om kompetenskrav för
sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel.
HSLF-FS 2017:37. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården.
Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper,
Folkhälsomyndigheten.
Riktlinjer för influensavaccination, Region Jämtland Härjedalen.
Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper,
Folkhälsomyndigheten.
Rekommendationer om pneumokockvaccination, Region Jämtland
Härjedalen.
Rekommendationer om vaccination mot hepatit B, Profylax med vaccin
och immunglobulin – före och efter exposition, Folkhälsomyndigheten.

Därutöver ska sjuksköterska ha kunskaper vad gäller:








Indikationer respektive kontraindikationer för vaccinationen.
Frågeformulär/checklista till patienten innan vaccination.
Förvaring av vacciner.
Dosering, inklusive antalet tillfällen som vaccinet får ges.
Administrationssätt.
Dokumentation av givet vaccin
Anafylaxiberedskap.
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Vaccination

Delegation
Härmed delegeras sjuksköterskan:
Personnummer:

rätten att i sitt arbete på

självständigt ordinera och utföra nedanstående
vaccinationer i enlighet med enhetens interna rutiner för dessa vaccinationer.

Pneumokocker Ja
Nej

Influensa Ja
Nej

Hepatit B

Ja
Nej

Delegationen gäller fr o m- t. o m
(Som längst 1 år)

Jag accepterar den arbetsuppgift jag fått mig förklarad behörig till
och jag har tagit del av aktuella rutiner och föreskrifter:
Leg. sjuksköterska

Underskrift

__________________________Namnförtydligande

Läkare

Underskrift

___________________________Namnförtydligande

Kopia lämnas till enhetschef/verksamhetschef
Delegeringsblanketten är utformad i samråd med: Olof Englund, distriktsläkare, medicinsk samordnare och Margaretha
Nilsson, vårdutvecklare för primärvården samt Mikael Widerström, smittskyddsläkare och Ingrid Svensson
smittskyddssjuksköterska.
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