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1 Sammanfattning/bakgrund
Vaccination mot Covid-19 genomförs i syfte att i första hand erbjuda personer i riskgrupp för 
allvarlig sjukdom och död vid smitta med Covid-19 ett skydd och med förhoppningen att i 
kombination med andra åtgärder kunna stoppa smittspridningen och på sikt nå ett slut på 
pågående Covid-19-pandemi. 

Vaccineringen genomförs i flera faser som planeras utifrån Folkhälsomyndighetens 
prioriteringsordning, vaccintillgång och medicinsk prioritering Nationell plan för 
vaccination mot Covid -19 

Vaccin mot Covid-19 godkänns gemensamt för EU av EU-kommissionen efter 
rekommendation från den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Ansvarig myndighet i 
Sverige är Läkemedelsverket. En fördelning till Sveriges regioner sker via 
Folkhälsomyndigheten utifrån befolkningsmängd.

Det är flera delar som samspelar för att skapa en smidig vaccinationsprocess för vaccination 
mot covid-19: lagerhållning, distribution av vaccin/vacciner och tillhörande kringutrustning, 
ett smittsäkert genomförande av vaccinationerna, registrering och uppföljning samt 
kommunikation till vårdgivare, kommuner, övriga berörda aktörer samt till länets invånare. 
Inom alla dessa områden pågår arbete i Region Jämtland Härjedalen, rutinerna kommer 
succesivt uppdateras exempelvis i takt med godkännande av vacciner och justeringar i 
rekommendationer från berörda myndigheter.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/n/nationell-plan-for-vaccination-mot-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/n/nationell-plan-for-vaccination-mot-covid-19/
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2 Inledning 
Som grund för detta dokument ligger Regional plan för vaccinationer vid Covid-19, HSN 
1737/2020. 

3 Vacciner
Coronavaccin, vaccin mot covid-19 (Läkemedelsverket) 

RJHs sammanställning för beredning och hållbarhet mm. Lathund vaccintyper  

3.1 Covid- 19 vaccine Comirnaty (Pfizer) 
Comirnaty BA.4-5 - FASS
Comirnaty BA.1 - FASS 
Comirnaty- FASS  (koncentrat för spädning)
Comirnaty - FASS  (dispersion, spädes ej)
Comirnaty Barn - FASS  (koncentrat, barnberedning 10 mikrog per dos, spädes)
Länk till Läkemedelsverket

3.2 Covid -19 Vaccine Moderna (Spikevax)
Spikevax BA1- FASS
Spikevax - FASS 
Länk till Läkemedelsverket 

3.3  Covid -19 Vaccine AstraZeneca (Vaxzevria) – Utgått 210831
Länk till FASS
Länk till Läkemedelsverket

3.4 Covid -19 Vaccine Janssen – Används ej i Sverige
Länk till FASS
Länk till Läkemedelsverket

3.5 Covid -19 Nuvaxovid (Novavax)
Länk till FASS
Länk till Läkemedelsverket

https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/coronavirus/coronavaccin
https://centuri/RegNo/61124
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20220902000067
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20220707000019
https://www.fass.se/LIF/product?nplId=20201005000062
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20210618000017
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20211018000010
https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/comirnaty-vaccin-mot-covid-19-pfizer-biontech
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20220901000112
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20201117000028
https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/modernas--vaccin-mot-covid-19
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20200930000093#handling-life-shelf-storage
https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/astra-zenecas-coronavaccin
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20201130000081
https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/covid-19-vaccine-janssen
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20210204000025&docType=6
https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/nuvaxovid---vaccin-mot-covid-19---novavax
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4 Personer som vaccinerats utomlands 

4.1 Vacciner godkända inom EU
En person som har påbörjat vaccination utomlands och fått en dos av Comirnaty, Spikevax 
eller Vaxzevria erbjuds dos två med mRNA-vaccin eller med Nuvaxovid som är 
rekommenderat för åldersgruppen. Dosen dokumenteras som dos 2.

Personer som är vaccinerade med en dos av Covid-19 vaccin Janssen rekommenderas en dos 
av mRNA-vaccin om det har gått minst tre månader sedan första dosen. Vid vaccination av 
personer 30 år eller yngre används Comirnaty. Dosen dokumenteras som dos 3.

4.2 Individer som vaccinerats med vacciner godkända av WHO som 
inte är registrerade inom EU 

Person som fått en dos av ett vaccin godkänt av WHO men inte registrerat inom EU ex. 
Sinovac/Coronavac, Sinopharm, Covishield och Covaxin erbjuds komplettering med en dos 
mRNA-vaccin eller Nuvaxovid i Sverige rekommenderat för åldersgruppen. Den 
kompletterande dosen dokumenteras som dos 2.

Personer som är vaccinerade med två doser av inaktiverade vacciner Sinovac/Coronavaccin 
eller Sinopharm rekommenderas kompletterande vaccination med en dos mRNA-vaccin 
eller Nuvaxovid rekommenderad för åldersgruppen. Dosen ges med minst 8 veckors 
intervall från föregående dos. Den kompletterande dosen registreras som dos 2.

Personer som är vaccinerade med två doser av Covishield eller Covaxin anses ha erhållit 
komplett primärvaccination.

Information om godkända vacciner och vacciner under bedömning finns på WHO:s 
webbplats. Länk WHO

4.3 Vacciner som inte är godkända av WHO
För personer som är vaccinerade med ett vaccin som inte är godkänt av WHO får en 
individuell bedömning göras angående behov av kompletterande vaccination.

5 Cosmic som stödsystem
Uppgifter om ordination, administrering och övrig dokumentation av covid-19 vaccination 
ska återfinnas i Cosmic: 
En särskild ”robot” är skapad i Cosmic där Covid vaccinationerna ska registreras. Lathund 
för robot, registrering av Covid vaccinationer i Cosmic  
Vid efterregistrering eller andra problem registreras vaccinationen manuellt med denna 
rutin:  Ordination och administrering av covid-19 vaccination i Cosmic, 

https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/vaccinescovid-19-vaccine-eul-issued
https://centuri/RegNo/61112
https://centuri/RegNo/61112
https://centuri/RegNo/60417
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5.1 Drop in/ tidsbokning
Respektive /närvårdsområde hälsocentral planerar hur vaccinationerna genomförs i sitt 
område. Drop in eller tidsbokning utifrån resurser. Information om öppettider publiceras av 
enhet på respektive HCs 1177 sida samt läggs ut centralt på 1177.se genom att använda 
Formulär vaccinationstider alternativt mejla information om öppettider till 
info@regionjh.se.  Bokningsbara webtider läggs ut av respektive HC

5.2 Rapportering till Nationella Vaccinations Registret (NVR)
Rapportering till Nationella Vaccinations registret sker per automatik när vaccinationen har 
dokumenterats korrekt i läkemedelsmodulen i Cosmic. 

5.3 Vaccinationsintyg
Från 210701 finns Covidbevis att hämta eller ansöka om på covidbevis.se. Det är E-
hälsomyndigheten som ansvarar för bevisen. Vaccinationsbevis • E-hälsomyndigheten 
(ehalsomyndigheten.se)

Från 211222 kan personer som har registrerade covidvaccinationer med reservnummer få 
covidbevis se rutin:  Vaccinationsbevis för personer med reservnummer

5.4 Ej korrekt registrerade doser
För att intyg ska kunna utfärdas måste alla doser vara korrekt registrerade i Cosmic och 
överförda till NVR. I de fall det finns givna doser som inte blivit korrekt registrerade 
hänvisas medborgare som inte får ut sitt bevis att ringa till informationstelefonen på 
Vaccinationssamordningen 063-142250. 

Rutin finns för hantering av inkomna ärenden, se rutin Korrigering av felregistrerade Covid 
vaccinationer. Säkerhetsrutin är skapad från april-22 där felaktiga registreringar som görs 
från detta datum fastnar i en fellista som hanteras av vaccinationssamordningen.

5.5 Vaccinationskort
Vaccinationskort är personligt för den vaccinerade och ifylles av vaccinatören vid varje 
vaccinationstillfälle om sådana finns tillgängliga och önskas av den som ska vaccineras. 
Inför vaccinering krävs att vaccinatören kontrollerar i journalen angående vaccinsort samt 
tidsintervall oavsett om vaccinationskort finns tillgängligt. Vaccinationskortet är inte giltigt 
som vaccinationsintyg.

5.6 Hälsodeklaration
Hälsodeklarationen fylls i av den som ska vaccineras inför varje nytt vaccinationstillfälle. 
Den fylls i, i anslutning till vaccinationen (max en vecka innan vaccinationstillfället). Den 
lämnas till vaccinatören och används som underlag för efterregistrering när inte möjlighet 
finns till omedelbar registrering i journalsystemet. Om vaccinationen utförs av kommunal 
personal samlas hälsodeklarationerna in och lämnas till respektive hälsocentral och till 
Vaccinationssamordningen för Östersunds hälsocentraler som efterregistrerar i Cosmic i så 
nära anslutning till vaccinationstillfället som möjligt (max 3 dagar efter given injektion). Om 
vaccinationen utförs av regionens personal skall registrering i Cosmic ske omgående.
Ny ordination krävs vid varje vaccinationstillfälle. 

https://insidan.regionjh.se/vaccinationstider
mailto:info@regionjh.se
https://www.ehalsomyndigheten.se/privat/covidbevis/vaccinationsbevis/
https://www.ehalsomyndigheten.se/privat/covidbevis/vaccinationsbevis/
https://centuri/RegNo/66615
https://centuri/regno/63994
https://centuri/regno/63994
https://centuri/RegNo/65632
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6 Genomförande av vaccinationer
Folkhälsomyndigheten Vagledning-och-fordjupad-information-om-vaccination-mot-covid-
19/
För stöd i hjälp av doser, vaccin och rekommenderade grupper Checklista - lathund 
vaccination
Vid kraftiga infektionssymptom (feber, allmänpåverkan) är vaccinering olämplig.

6.1 Vaccinering efter genomgången Covid-19 sjukdom
Vaccinering rekommenderas till individer som genomgått Covid-19-sjukdom då det är oklart 
hur länge immunitet efter genomgången infektion kvarstår. Läs Vägledning och fördjupad 
information om vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 

6.2 Skyddsutrustning

Rutin för användande av skyddsutrustning följer aktuell rekommendation från Vårdhygien. 
Vaccinatörer bär munskydd av klass IIR samt handskar vid vaccineringen. Visir kan 
användas av den vaccinatör som så önskar och plastförkläde ska användas vid tillfällen med 
patientkontakt t ex hjälpa personer av med kläder. Handskar byts och händer spritas av 
efter varje vaccinationstillfälle. Visir och munskydd kan användas vid flera patientkontakter 
förutsatt att inte munskyddet vidrörs. Munskydden bärs max under 4 timmar. Om visiret 
kontamineras spritas det av innan nästa patientkontakt. Visiret kasseras vid arbetsdagens 
slut.

I samband med spädning, dosering av vaccin bärs munskydd och handskar.

6.3 Administration
Covid 19 vaccin administreras intramuskulärt. Rekommenderat är deltoideusmuskeln på 
överarmen Intramuskulär, im - Vårdhandboken (vardhandboken.se). se film : Så undviker du 
komplikationer vid intramuskulär injektion i deltoideusmuskeln - YouTube

Vaccinatörer bör genomföra vaccinationsutbildning i Saba Cloud Utbildning för 
vaccinatörer samt introduktion bör anpassas efter den enskilda individen och ske på 
respektive vaccinationsenhet. 

6.4 Resor till vaccinationsenhet

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/for-personal-inom-vard-och-omsorg/for-personal-inom-halso--och-sjukvard/Vagledning-och-fordjupad-information-om-vaccination-mot-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/for-personal-inom-vard-och-omsorg/for-personal-inom-halso--och-sjukvard/Vagledning-och-fordjupad-information-om-vaccination-mot-covid-19/
https://centuri/RegNo/65735
https://centuri/RegNo/65735
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/for-personal-inom-vard-och-omsorg/for-personal-inom-halso--och-sjukvard/Vagledning-och-fordjupad-information-om-vaccination-mot-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/for-personal-inom-vard-och-omsorg/for-personal-inom-halso--och-sjukvard/Vagledning-och-fordjupad-information-om-vaccination-mot-covid-19/
https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/lakemedelsbehandling/injektioner/intramuskular-im/
https://www.youtube.com/watch?v=IXtIMhDp5z4
https://www.youtube.com/watch?v=IXtIMhDp5z4
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://regionjh.sabacloud.com/Saba/Web_spf/EU2PRD0042/common/ledetail/0000010980&data=05%7C01%7Cingela.fanqvist@regionjh.se%7Cf737b7abad2f4b76b22508da97c6f521%7Cd3b4cf3aca774a02aefaf4398591468f%7C0%7C0%7C637989178006092408%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C3000%7C%7C%7C&sdata=k1Q9bSvr3i6g2n2kM+fbAWihraKHvkkslMbQBMGCT/c=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://regionjh.sabacloud.com/Saba/Web_spf/EU2PRD0042/common/ledetail/0000010980&data=05%7C01%7Cingela.fanqvist@regionjh.se%7Cf737b7abad2f4b76b22508da97c6f521%7Cd3b4cf3aca774a02aefaf4398591468f%7C0%7C0%7C637989178006092408%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C3000%7C%7C%7C&sdata=k1Q9bSvr3i6g2n2kM+fbAWihraKHvkkslMbQBMGCT/c=&reserved=0
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Medborgaren ansvarar själv för att resa till och från sin vaccination. Resa till vaccination 
räknas inte som bidragsgrundande sjukresa. Har personen rätt att åka med färdtjänst så kan 
det användas även för resor vid vaccination. 

Om den som ska vaccinera sig saknar möjlighet att ordna sina resor på något av sätten som 
beskrivits här ovanför, så kan vi försöka att erbjuda transport. Det gäller så länge som 
resurserna räcker,  belastningen på transportresurser är hög. Resor för besök i hälso- och 
sjukvården är alltid högst prioriterade.

Behovet av att ordna en vaccinationsresa bedöms av personal inom närvårdsområdet där 
personen har bokat tid för vaccination. Personalen initierar resan genom att meddela 
förutsättningarna och hänvisa medborgaren till  Reseservice på telefonnummer 0771-
820083. Ha gärna minst en dags framförhållning – och var tydlig med att det gäller en resa 
för ”vaccination mot covid-19”. 

Förutsättningar kring vaccinationsresor.
 Du ansvarar för att resa till och från din vaccination på egen hand

 
 Enligt Region Jämtland Härjedalens regelverk för sjukresor är det inte möjligt att få 

ersättning för resor till vaccinationstillfällen.
 

 Har du rätt att åka med färdtjänst så kan du dock använda det även för resor när du ska 
vaccinera dig. 

 Försök så långt som möjligt anpassa din vaccinatonstid efter transportmöjligheterna. 
 

6.5 Ordinationsrätt 

6.5.1 Ordination Covid-19 vaccin till vuxna
Läkare har rätt att ordinera vaccin till alla som vaccinet är godkänt för. 
Distriktsjuksköterska med förskrivningsrätt har rätt att ordinera vaccin mot covid-19 till 
individer 12 år och äldre. Enligt författning HSLF-FS 2020:81 har också sjuksköterskor med 
rätt kompetens och utbildning rätt att ordinera vaccin mot Covid-19 till vuxna. 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2020-12-7113.pdf

För sjuksköterskor som inte har rätt att ordinera vaccin finns erbjudande om en halvdags 
utbildning via Sofiahemmet:  https://www.shh.se/sv/utbildningar/avancerad-
niva/covidvaccinering-i-praktiken/
Ett bättre alternativ är att genomföra Region Jämtland Härjedalens utbildning Utbildning för 
vaccinatörer 

Godkänd kurs kan användas som underlag av verksamhetschef att genom personligt direktiv 
ge ordinationsrätt för covid-19-vaccin till individer 16 år och äldre för 
sjuksköterskor som saknar den formella kompetensen. 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2020-12-7113.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2020-12-7113.pdf
https://www.shh.se/sv/utbildningar/avancerad-niva/covidvaccinering-i-praktiken/
https://www.shh.se/sv/utbildningar/avancerad-niva/covidvaccinering-i-praktiken/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://regionjh.sabacloud.com/Saba/Web_spf/EU2PRD0042/common/ledetail/0000010980&data=05%7C01%7Cingela.fanqvist@regionjh.se%7Cf737b7abad2f4b76b22508da97c6f521%7Cd3b4cf3aca774a02aefaf4398591468f%7C0%7C0%7C637989178006092408%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C3000%7C%7C%7C&sdata=k1Q9bSvr3i6g2n2kM+fbAWihraKHvkkslMbQBMGCT/c=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://regionjh.sabacloud.com/Saba/Web_spf/EU2PRD0042/common/ledetail/0000010980&data=05%7C01%7Cingela.fanqvist@regionjh.se%7Cf737b7abad2f4b76b22508da97c6f521%7Cd3b4cf3aca774a02aefaf4398591468f%7C0%7C0%7C637989178006092408%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C3000%7C%7C%7C&sdata=k1Q9bSvr3i6g2n2kM+fbAWihraKHvkkslMbQBMGCT/c=&reserved=0
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6.5.2 Ordination Covid- 19 vaccin till barn
Läkare, distriktssköterska samt barnsjuksköterska har ordinationsrätt för covid-19-vaccin 
till individer 12-15 år.

Ordinationsrätt för ungdomar 16 år och äldre har läkare, distriktssköterskor och 
barnsjuksköterskor, samt även de legitimerade sjuksköterskor som har genomfört och 
godkänts efter halvdagsutbildningen på Sofiahemmet. Se punkt 6.5.1

6.6 Vaccination av minderåriga
Den allmänna rekommendationen till grundfriska barn i åldrarna 12–17 år om att vaccinera 
sig mot covid-19 upphör efter den 31 oktober 2022. Anledningen är den mycket låga risken 
för allvarlig sjukdom och död i covid-19 hos barn och unga. 

Beslutet innebär att från och med den 1 november 2022 är det endast barn i särskilda 
grupper med starkt ökad risk för svår covid-19 infektion som rekommenderas och därmed 
erbjuds vaccination mot covid-19. Det handlar om ett mindre antal individer där ansvarig 
barnläkare rekommenderar vaccination. 

Rekommendation om allmän vaccination mot covid-19 för barn 12–17 år tas bort — 
Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

För bedömning vid eventuell allergi för denna åldersgrupp användas Algoritm för 
bedömning om vaccinering mot Covid-19 kan ske vid allergi utifrån riktlinjer från Svenska 
Föreningen För Allergologi 
http://www.sffa.nu/ 

I de flesta fall krävs i enlighet med nationell juridisk bedömning samtycke från 
vårdnadshavare. Detta inhämtas skriftligen via samtyckesblankett (underskrift av två 
vårdnadshavare vid gemensam vårdnad) alternativt vid vårdnadshavares närvaro vid 
vaccinationstillfället (en vårdnadshavare anses tillräckligt). Mognadsbedömning kan vara 
aktuell i enskilda fall, framförallt i övre delen av åldersspannet. Huruvida det är samtycke 
från vårdnadshavare eller mognadsbedömning som ligger till grund för att vaccination kan 
genomföras ska detta dokumenteras i journalen. Det sker via vaccinationsroboten,  
https://centuri/regno/61112. När dokumentation är genomförd kan medgivandet i 
pappersformat kasseras.

6.7 Personer 30 år och yngre 
Folkhälsomyndigheten beslutade 211006 att rekommendera paus för all användning av 
Spikevax/Moderna till personer 30 år och yngre. Till dessa åldersgrupper rekommenderas i 
stället vaccinet Comirnaty som ges från 5 år.

Från och med den 221102 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att det proteinbaserade 
covid-19- vaccinet Nuvaxovid inte ska ges till personer som är 30 år och yngre.  Bakgrunden 
till beslutet är signaler om ökad risk för hjärtmuskelinflammation (myokardit) och 
hjärtsäcksinflammation (perikardit). Rekommendationen görs av försiktighetsskäl och 
gäller tills det finns mer information från de studier som pågår. Vaccinet kan 
fortsättningsvis ges som primärvaccination eller påfyllnadsdos till individer 31 år och äldre. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/september/rekommendation-om-allman-vaccination-mot-covid-19-for-barn-1217-ar-tas-bort/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/september/rekommendation-om-allman-vaccination-mot-covid-19-for-barn-1217-ar-tas-bort/
https://centuri/RegNo/61044
https://centuri/RegNo/61044
http://www.sffa.nu/
https://centuri/RegNo/61112


ADMINISTRATION ÖSTERSUND
INGELA FANQVIST

RUTIN
ÖVERGRIPANDE RUTIN VACCINATION - COVID-19

10(18)
60685-18

vaccinationer-med-nuvaxovid-pausas-for-personer-30-ar-och-yngre/ Till dessa 
åldersgrupper rekommenderas i stället vaccinet Comirnaty som ges från 5 år.

6.8 Påfyllnadsdos 

Från och med den 1 september 2022 rekommenderar Folkhälsomyndigheten följande:

 Vuxna 65 år och äldre samt personer i riskgrupp från 18 års ålder rekommenderas 
ytterligare en påfyllnadsdos efter 4 månader Rekommendation gäller alla som har 
ökad risk för allvarlig covid-19-sjukdom: gravida, personer med nedsatt 
immunförsvar, personer med hjärt- och lungsjukdom med flera grupper. Dessa 
finns listade på sidan - Information till riskgrupper om covid-19. 
Folkhälsomyndigheten - Riskgrupper

 Vuxna 18–64 år utan risk för allvarlig covid-19-sjukdom rekommenderas 
vaccination med tre doser. Den som vill ta ytterligare en påfyllnadsdos, dos 4, inför 
kommande säsong kan göra det. 

För personer med immunbrist och personer med Downs syndrom rekommenderas ett 
intervall från 3 månader. Se punkt 6,9 samt 6,10.

Påfyllnadsdoserna kan ges med ett annat vaccin än det som man fick vid primärvaccination. 
Se punkt 6,10.

Till personer 30 år och yngre ges påfyllnadsdosen med Comirnaty se punkt 6,7.

6.9 Extrados – för vuxna personer med allvarlig immunbrist 
Folkhälsomyndigheten har tillsammans med specialister inom området tagit fram en lista på 
patientgrupper som kan vara aktuella för en extrados vaccin i sin grundvaccination. 

Extradosen kan ges när minst 8 veckor förflutit sedan dos 2, en hel dos vaccin ges på denna 
indikation. Ansvarig behandlande läkare ansvarar för att meddela sina patienter. Länk. 
Vaccin-till-personer-med-immunbrist

6.10 Påfyllnadsdos - för vuxna personer med allvarlig immunbrist 

För ovanstående patientgrupper rekommenderas från 2022-01-31 en påfyllnadsdos –av 
covid-19 vaccin tre månader efter senaste primärvaccination.
folkhalsomyndigheten /personer-med-allvarlig-immunbrist-rekommenderas-pafyllnadsdos

Samtliga nuvarande godkända Covid-19 vaccin kan ges som påfyllnadsdos rekommenderat 
för åldersgruppen.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/november/vaccinationer-med-nuvaxovid-pausas-for-personer-30-ar-och-yngre/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rad-och-information-till-riskgrupper/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/information-for-dig-om-vaccinationen/information-om-covid-19-vaccin-till-personer-med-immunbrist/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/information-for-dig-om-vaccinationen/information-om-covid-19-vaccin-till-personer-med-immunbrist/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/personer-med-allvarlig-immunbrist-rekommenderas-pafyllnadsdos-av-vaccin-mot-covid-19-tidigare/
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6.11 Vaccination av gravida
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla gravida erbjuds vaccin mot covid-19. 
Vaccinen är godkända att ges under hela graviditeten, men rekommenderas efter 
graviditetsvecka 12.  Skydd mot covid-19 är viktigast under senare delen av graviditeten när 
lungvolymen blir mindre.

Gravida med följande tillstånd eller sjukdomar har en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i 
covid-19: 

 Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni. 

 Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma. 

 Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och 
sekretstagnation. 

 Kronisk lever- eller njursvikt. 

 Diabetes typ 1 och typ 2. 

 Tillstånd som innebär påverkan på immunförsvar på grund av sjukdom eller 
behandling. 

 Graviditet hos kvinnor som är över 35 år eller har ett BMI över 30 (vid inskrivning) 
bedöms alltid som en riskgraviditet.

Vaccinationen till gravida rekommenderas att ges med något av de godkända mRNA 
vaccinerna (Comirnaty, Spikevax). Om den gravida är 30 år eller yngre rekommenderas 
vaccination med Comirnaty, då användningen av Spikevax är pausad i denna åldersgrupp.

Uppgifterna om användning av Nuvaxovid under graviditet är begränsade än. Beslutet om 
huruvida vaccinet kan ges till gravida bör fattas i nära samråd med vårdpersonal efter att 
hänsyn tagits till fördelarna och riskerna.

För gravida utan annan underliggande sjukdom rekommenderas vaccination efter 12:e 
graviditetsveckan. Orsaken är för att undvika att eventuella graviditetskomplikationer under 
första trimestern kopplas till vaccinationen. I särskilda fall, med underliggande risktillstånd, 
kan vaccination vara aktuell före graviditetsvecka 12. Då gäller särskild rutin för ordination i 
enligt med rutin författad av MHV-överläkare. Länk: Gravid kvinna Covid-19 vaccination 

För gravida som påbörjat en vaccinationsserie innan graviditet (alt. innan graviditet blev 
känd) rekommenderas att primärvaccinationsserien fullföljs som planerat, dvs. att dos 2 
erbjuds med ordinarie intervall oavsett graviditetsvecka.

Påfyllnadsdosen ges efter 12:e graviditetsveckan.

Amningen kan fortgå när modern har vaccinerats mot covid-19. I dagsläget rekommenderas 
inte Nuvaxovid till ammande kvinnor då det inte finns tillräckligt med data om vaccination 
av denna grupp.

INFPREG har publicerat text om vaccination graviditet och amning.

6.12 Intervall i samband med säsongsinfluensavaccination

https://centuri/RegNo/63409
https://www.medscinet.se/infpreg/healthcareinfoMore.aspx?topic=46#1
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Standarddos influensavaccin Vaxigrip Tetra och vaccin mot covid-19 (oavsett dosnummer 
och typ av covidvaccin) kan ges till vuxna vid samma tillfälle. Vaccinerna ges då i olika 
injektionsställen. Gäller även gravida. Kan också ges med valfritt intervall. 

Vaccination med förstärkt, adjuvanterat influensavaccin (FluAd Tetra) och vaccination mot 
covid-19 med mRNA-vacciner (Comirnaty eller Spikevax) kan ges till vuxna vid samma 
tillfälle. Vaccination med förstärkt, adjuvanterat influensavaccin (Fluad Tetra) och det 
proteinbaserade covid-19-vaccinet Nuvaxovid separeras minst 7 dagar.

Vid vaccination av minderårig ska minst 7 dagar alltid förflyta mellan Covid-19-vaccination 
och eventuell annan vaccination.

Läs mer på: Rekommendationer om influensavaccination hösten 2022 (folkhalsomyndigheten.se)

6.13 Innan vaccination utförs 
Inför vaccination kontrolleras i patientens journal eventuell tidigare vaccination mot covid-
19 samt vid dos 2 eller ytterligare extra-/påfyllnadsdoser att rätt vaccinsort administreras 
med rätt dosintervall. Vid behov kontrolleras i journal detaljer kring eventuella allergier. 

Den vaccinerade bör sitta eller ligga ner i samband med vaccineringen och övervakas 15 
minuter efter given injektion. 

6.14 Intramuskulär vaccinering under behandling med Waran/warfarin 
eller NOAK

Vaccination mot covid-19 ska ske strikt intramuskulärt oavsett medicinering. 

Individer med någon form av antikoagulantiabehandling (warfarin, DOAK tex Eliquis, 
kombinationer med trombocythämning tex ASA och warfarin) skall komprimera 
injektionsstället i ca 2 min efter vaccination, andra särskilda åtgärder är ej nödvändiga.

6.15 Allergi/ Överkänslighet
Anafylaxiberedskap, såväl läkemedel som utrustning, ska finnas där vaccinerna ges enligt 
gängse rutiner för vaccinationer. Rutiner för akutbehandling av allergiska reaktioner 
inklusive anafylaxi ska finnas tillgängliga. Personalen ska ha kompetens att handlägga 
allergiska reaktioner.

Vid tidigare svår allergisk reaktion, som krävt övervakning och behandling på sjukhus eller 
hälsocentral, mot allergen såsom födoämnen, insektsstick, latex, vacciner eller annat 
injicerat läkemedel, krävs särskild handläggning Algoritm för bedömning om vaccinering 
mot Covid-19 kan ske vid allergi utifrån riktlinjer från Svenska Föreningen För Allergologi 
http://www.sffa.nu/ 
 
Från 211118 rekommenderas följande handläggning av redan vaccinerade patienter efter 
överenskommelse med lung/allergi mottagningen. 
Patienter som fått två doser av covid- 19 vaccin på sjukhuset på grund av att det rådde 
osäkerhet om de skulle kunna få en allergisk reaktion av vaccinet. 
 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/c7827dea8df640f4b68dec219472eab3/4a-rekommendationer-om-influensavaccination-hosten-2022.pdf
https://centuri/RegNo/61044
https://centuri/RegNo/61044
http://www.sffa.nu/
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 Båda grundvaccinationerna gick bra = inte längre några misstankar om allergi 
=vaccinera dos 3 på hälsocentral eller tilltänkta lokal med 30 minuters 
observationstid. 

 
 De som reagerat med svår anafylaxi på dos 1 eller 2 = avstå från nästa covid- 19 

vaccin. 
 

 De som reagerat med lindring reaktion eller där reaktion varit osäker och som 
önskar dos 3 och ev. ytterligare påfyllnadsdoser = remiss till 
lungmottagningen/barnmottagningen för bedömning och planering av var 
vaccination skall ske. 

6.16 Utrustning för att hantera akuta reaktioner
Överallt där vaccinationer (exempelvis i hemmet, mindre vaccinationsmottagningar) 
genomförs ska akuta läkemedel adrenalin, antihistamin och kortison samt telefon finnas 
tillgänglig för att akut kunna tillkalla ambulans/akutvård. Stetoskop och 
blodtrycksmanschett ska finnas.

På vaccinationsenheter (exempelvis hälsocentral, Campusmottagningen i Östersund) där 
patienter med möjliga allergier eller andra riskpatienter kan komma att vaccineras ska 
utöver ovanstående syrgas, nebulisator, inhalationsläkemedel enligt rutin för Anafylaxi, 
perifiera venkatetrar och adekvat vätska för intravenös administrering samt 
blodtrycksmanschett, stetoskop och saturationsmätare finnas.

På vaccinationsmottagningar med ett större antal personer i omlopp, flöden i nivå med 
flöden på hälsocentral i samma närvårdsområde, skall hjärtstartare finnas.

6.17 Behov av läkarkontakt 
Vid eventuella frågor kring vaccination på enskild patient tas kontakt med respektive 
hälsocentral. Vid akut sjukdom/reaktion tas kontakter enligt ordinarie rutiner.

6.18 Registrering av genomförd vaccination
Given dos vaccin ska registreras i journalsystemet Cosmic i anslutning till 
vaccinationstillfället. I de fall det inte är möjligt ska registrering ske på patientens 
hälsodeklaration vid vaccinationstillfället och efterregistrering i Cosmic ska ske samma dag. 
Vaccinationer givna i andra regioner eller andra länder ska inte registreras i regionens 
journalsystem Cosmic. 

6.19 Beställning av vaccin
Beställning sker av läkemedelsenheten i Regionen och levereras enligt tidsplan för 
vaccinationer via transportenheten på respektive vaccinationsplats. Beställning mejlas till 
covidvaccination@regionjh.se

https://centuri/RegNo/23229
mailto:covidvaccination@regionjh.se
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6.20 Beställning av material som krävs vid vaccinationerna
Sedvanligt material och skyddsutrustning för vaccinationer/injektioner beställs av 
respektive hälsocentral från förrådet. 
Sprutetiketter Beställningsblankett för märkning av sprutor 

Blixtlåspåsar 100 st /förpackning artikelnummer 40715beställs via 
ma@regionjh.se 

Hälsodeklarationer Färdigtryckta hälsodeklarationer beställs via 
fbl.tryckeriet@regionjh.se 

 

6.20.1 Läkemedel 
Läkemedel för spädning (i de fall vaccinet ska spädas) av vaccin, huddesinfektion och 
behandling av eventuell överkänslighet/anafylaxi skall finnas tillgängligt i samband med 
vaccinering.
Respektive enhet beställer detta själva via Fakturaportalen, Marknadsplatsen.
 
Huddesinfektion Klorhexidinsprit - 250 ml varunr 538025, 1000 ml varunr 484326

Beredskap enligt regionens rutin för Anafylaxi ska vara känd, läkemedel samt utrustning 
som krävs skall finnas vid alla vaccinerande enheter.  

6.21 Avfallshantering och läkemedelskassation 
Vaccinrester och kanyler som används vid vaccinering ska hanteras som toxiskt 
läkemedelsavfall i kärl särskilt avsedda för läkemedelsavfall (artikelnummer: 10L 39437, 
30L 39435, 60L 39436). Övrigt material kasseras enligt ordinarie källsortering. 

6.22 Biverkningar av Covid19 vaccin
https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/rapportera-alla-misstankta-biverkningar-med-koppling-till-covid-19 

6.22.1 Diagnos i journalen vid biverkningar
Patient som efter vaccination, korrekt administrerat och doserat i profylaktiskt syfte, mot 
covid-19 får en ogynnsam effekt (misstänkt biverkan), kodas enligt följande: 

ICD-10-kod för symtomet/diagnosen, den ogynnsamma effekten. 
U12.9 Vaccin mot covid-19 i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt, korrekt kod 
möjliggör utdata - därav viktigt att ogynnsam effekt kodas korrekt. 

6.23 Covid-19 symtom efter vaccinering
Covid-19 liknande symtom kan uppstå efter vaccinering. Vaccinationen skapar ett skydd 
mot allvarlig sjukdom, men det är inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande 
skydd. Det är oklart om vaccinering skyddar mot subklinisk infektion, dvs symptomfattig 
infektion då individen ändå kan vara smittsam. Tills vi har mera kunskap om skyddseffekten 
så gäller fortsatt att personer som vaccinerats ska följa de riktlinjerna gällande symtom på 

https://centuri/RegNo/52562
mailto:ma@regionjh.se
mailto:fbl.tryckeriet@regionjh.se
https://centuri/RegNo/23229
https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/rapportera-alla-misstankta-biverkningar-med-koppling-till-covid-19
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Covid-19-infektion. Om symtom liknande Covid-19 uppstår efter vaccinering och inte är 
övergående dag 2 efter symtomdebut skall Covid-19 screening genomföras. 

6.24 Vaccination av häktade personer
Ett avtal finns mellan Kriminalvården, häktet Östersund, och Region Jämtland Härjedalen 
om ansvarsfördelningen och hur vaccinationer ska genomföras. Rutin finns. 
https://centuri/RegNo/62598

6.25 Intervall mellan dos 1 och dos 2
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Comirnaty och Nuvaxovid ska ges med 3–7 
veckors intervall och Spikevax med 4–7 veckors intervall.

I särskilda fall kan det finnas anledning till att dosintervallet förlängs. 
Folkhälsomyndigheten bedömer att även om klart längre tid än rekommenderat dosintervall 
förflutit sedan administration av dos 1, kan dos 2 ges och individen då räknas som 
fullvaccinerad. I princip är bortre gräns för dosintervall ej angiven, med nuvarande kunskap 
räknas “en dos alltid som en dos” oavsett tid som förflutit sedan dess.

6.26 Utbytbarhet mellan vacciner
Det går bra att ersätta Spikevax med Comirnaty eller tvärt 
om. Comirnaty och Spikevax använder sig av samma vaccinteknologi, de är så kallade 
mRNA-vaccin, och har därmed flera likheter. Ett lika bra immunsvar uppnås av 
kombination av Comirnaty och Spikevax som när doserna ges med samma vaccin.

Det finns begränsad erfarenhet av kombinationen mRNA-vaccin och Nuvaxovid än så länge. 
De studier som finns visar dock god effekt och säkerhet vid en kombination av dessa vaccin.

6.27 Vaccination i olika regioner 
Det är möjligt för personer som är vaccinerade i annan region eller annat land att erhålla 
vaccination i region Jämtland Härjedalen. 
Person som önskar vaccination ska kunna bevisa tidigare erhållna doser. 
De kan begära ut ett journalutdrag där tidigare erhållen dos visas.  Alternativt visa 
journalutdrag via 1177.se eller vid vaccinationstillfället logga in på 1177.se och ta fram 
journaldokumentationen i mobilen.

Vid vaccinationstillfället ska det säkerställas vilket vaccin som getts tidigare och vid vilken 
tidpunkt. 

Tidigare erhållna doser i annan region eller land ska inte registreras i regionens 
journalsystem Cosmic. Behöver personen covidbevis utifrån doser givna i annat land  
hänvisas de kontakta e-hälsomyndigheten. 

https://centuri/RegNo/62598
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7 Vaccinationsplatser 
Särskilda lokaler förutom respektive hälsocentral kommer finnas avsedda för både drop in 
och tidsbokade vaccinationer. Öppettider kan komma att variera. Öppettider finns på 
vaccinationer/vaccination-mot-influensa-i-jamtland-harjedalen/vaccinationstider-for-
influensa-pneumokocker-och-covid-19-i-jamtland-harjedalen/

7.1 Lokaler
Ansvarig person utses för respektive vaccinationsplats/enhet, vilken ansvarar för att 
framtagna rutiner sprids. Ansvarig tar kontakt med vårdhygien för hygienrond, och vid 
behov krisberedskap/säkerhet för genomgång ur säkerhetsaspekter.  Lokalerna ska uppfylla 
krav enligt följande:

- Brand
- Hygien 
- Nätverksuppkoppling
- Yttre aspekter: väder, parkeringsmöjligheter, skyltning, 
- Stöld, hot, våld utifrån Riktlinje säkerhet Vaccination
- Personalrum
- Godkända förvaringsutrymmen för läkemedel
- Ventilation
- Patientsäkerhet – formell och reell kompetens hos personal

7.2 Riskanalys
Riskanalys behöver upprättas för respektive vaccinerandeenhet utifrån deras förutsättningar 
avseende arbetsmiljö, patientsäkerhet, säkerhet och miljö,  Instruktion - skapa riskanalys 

8 Säkerhet
Risker som i normalfallet är låga med anledning av vaccination måste i detta fall beaktas 
särskilt. Det är riskerna för stöld, skadegörelse eller sabotage samt hot och våld. 

Den framtagna riktlinjen ska beaktas och ligga till grund för de rutiner och instruktioner 
som tas fram på vaccinationsplats Riktlinje säkerhet Vaccination. 
.

9  Ekonomi
Kostnader kopplade till vaccinationer bokförs på objekt 6206

https://www.1177.se/Jamtland-Harjedalen/behandling--hjalpmedel/vaccinationer/vaccination-mot-influensa-i-jamtland-harjedalen/vaccinationstider-for-influensa-pneumokocker-och-covid-19-i-jamtland-harjedalen/
https://www.1177.se/Jamtland-Harjedalen/behandling--hjalpmedel/vaccinationer/vaccination-mot-influensa-i-jamtland-harjedalen/vaccinationstider-for-influensa-pneumokocker-och-covid-19-i-jamtland-harjedalen/
https://centuri/RegNo/60313
https://centuri/RegNo/32436
https://centuri/RegNo/60313
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10 Kommunikation och information
För att ge länsinvånare säkerställd och trygg information hänvisas till myndigheter som har 
i uppdrag att svara på generella frågor, framför allt Folkhälsomyndigheten. Regionens egen 
kommunikation direkt med invånare sker primärt via 1177.se, men även i dagspress för att 
nå de mindre digitala målgrupperna. Kontinuerlig uppdatering kommer ske löpande.
  
Den nationella kommunikationen ges utrymme i regionens kanaler för att sprida kunskap 
om vaccinet och vaccinationens syfte och betydelse.  
 
Rutiner för vårdpersonal kring vaccinationer nås via Insidan samt på samlingssidan 
för coronainformation, www.regionjh.se/coronainternt. På den senare finns informationen 
även tillgänglig via kommunens personal.  

http://www.regionjh.se/coronainternt

