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Covidvaccin dos 4 påfyllnadsdos  
Detta dokument gäller inte personer som är Immunsupprimerade och har fått dos 4 
påfyllnadsdos. 

 

Följande grupper ska erbjudas Dos 4 – påfyllnadsdos 2:  

1. personer på särskilt boende för äldre (SÄBO) – vård och omsorgsboenden – av 
sjuksköterska i kommunen. 

2. personer som har hemsjukvård vaccineras i hemmet - av sjuksköterska i 
kommunen. 

3. personer inom LSS som bor på grupp och servicebostad - av sjuksköterska i 
kommunen. 

4. personer med enbart hemtjänst och personer som är över 80 år och äldre utan 
kommunala insatser – ansvarar själv för att boka tid för vaccination på NOD eller 
vårdcentral där vaccination erbjuds. 

För de som har svårt att ta sig till vaccinationsmottagning behöver kommunerna och 
regionen hjälpas åt med samplanering.   
 

OBS!  

• Dos 4 påfyllnadsdos ges tidigast 4 månader efter Dos 3  

• Använd Hälsodeklaration FHM Vaccination mot covid-19 – det saknas rad för 
ordinatör – skriv på raden för ev. kommentarer. 

• Olika dos för Dos 4 påfyllnadsdos beroende på vilket vaccin, se tabell nedan.  

• Ny ordination krävs för Dos 4, se nästa sida. 

• Äldre än 30 år får Moderna – Följ instruktioner i dokumentet:  ”Förvaring och 
hantering av Spikevax (Covid-19 Vaccine Moderna) Boosterdos” 

• 30 år och yngre får Pfizer – Beredningsinstruktion Comirnaty 21-10-29. 
 

Spikevax (Moderna)  

 

Comirnaty (Pfizer) 

 

Vem Dos1 Dos2 Dos 3 Påfyllnadsdos  
3 månader efter dos 2 

Dos 4 Påfyllnadsdos 

4 månader efter Dos 3 

Se ovan 
punkt 1–4  

0,5ml 0,5ml 0, 25ml  
 

0, 25ml  
 

Vem Dos1 Dos2 Dos 3 Påfyllnadsdos  
3 månader efter dos 2 

Dos 4 Påfyllnadsdos  
4 månader efter dos 3 

Se ovan 
punkt 1–4 

0,3ml 0,3ml 0,3ml 0,3ml 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/d292d8f1f43b479d974ec45deda4fdaa/halsodeklaration-vuxna-vaccination-mot-covid-19.pdf
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Administrerad dos ska dokumenteras i journalen samt på hälsodeklaration som skickas till 

NOD eller Eric Fredholm, Läkemedelscentrum USÖ, 701 85 Örebro. 

 

Utöver kommunens hälso- och sjukvårdsjournal eller via NPÖ, kan behörig 

vårdpersonal se om och när person blivit vaccinerad mot covid-19 och med 

vilket vaccin.  

 

Ordination - ny ordination för Dos 4 

Ordinarie läkare eller distriktsköterska ska ordinera aktuell vaccination. 

Ordinerande läkare eller distriktsköterska ska:  

• skriva in ordinerat vaccin på blanketten Hälsodeklaration för aktuellt vaccin  
• förvissa sig om att inga kontraindikationer finns för att ordinera vaccinet  
• sjuksköterska med rätt behörighet enligt HSLF-FS 2020:81 får ordinera vaccin mot 

covid -19 from 2021-01-01. 

Vaccinering 

• Hälsodeklarationen används som ordinationsunderlag vid vaccinering. 

• Vaccinatör ska förvissa sig om att inga kontraindikationer finns enligt 
hälsodeklarationen.  

• Vaccinera inte om personen har feber. 

• Vaccinet ska ges intramuskulärt även vid behandling med antikoagulantia – Följ 
lokala instruktioner för intramuskulär injektion av personer med ökad risk för 
blödning.  

• Du som vaccinerar ska ha kunskap om symtom och behandling av en allergisk 
reaktion/anafylaxi och ska ha med dig läkemedel avsedda för behandling av detta, se 
nedan.  

• Patienten ska hållas under uppsikt i 10 minuter efter vaccineringen.  
 
 
 
 

Intramuskulär injektion – teknik: 
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Allvarlig allergisk reaktion/ Anafylaxi  

Alla som vaccinerar ska ha tillgång till anafylaxiberedskap och kunna hantera en anafylaktisk 
reaktion.  

OBS!  
 Två st. injektionspennor Emerade (alt. Jext) ska alltid finnas med vid 

vaccinationstillfällena.  
 Vid en eventuell allvarlig allergisk/ anafylaktisk reaktion ska inj. Emerade ges enligt 

instruktion.  
 Larma alltid ambulans direkt!  
 Efter inj. av Emerade ge dessutom 2 st. tabl. Ceterizin 10 mg (=20mg)  
 Samt 10 st. tabl. Betapred 0,5 mg.  
 En andra dos Emerade kan behöva ges efter 5–10 minuter om symtomen inte 

förbättras, om symtomen förvärras eller återvänder.  
 

Instruktionsfilm Emerade   

 Instruktionsfilm Jext 

 

Läkemedel som får ges enligt generellt direktiv av sjuksköterska i kommun i 

överenskommelse med primärvård Örebro län 2021-04-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.emerade.com/se/instruktionsvideo.php
http://www.infoaai.com/sv/public.php

