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Rutin gravida och vaccination mot Covid -19  
 
Enligt gällande vägledning från Folkhälsomyndigheten sker samverkan inom Region Örebro län mellan 
Mödrahälsovården (barnmorskemottagningarna/Specialistmödravården) och vaccinationsverksamheten för 
Covidvaccinationen för gravida kvinnor i riskgrupp som ska erbjudas vaccination. 
 
För att ta del av Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende riskfaktorer, vilka vaccin som ska användas 
samt när i graviditeten vaccinationen lämpligen ska ges läs:   
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/ 
 
Rutin: 

1. Den gravida kvinna som faller inom ramen för angivna riskfaktorer erbjuds vaccination via 

barnmorska/läkare på barnmorskemottagning/specialistmödravård.  

2. Om kvinnan önskar vaccination skriver barnmorskan/läkaren ett mail till önskad vaccinationsnod i 

regionen (vilka dessa är finns det information om på 1177.se). Den gravida kvinnan ska klart ha uttryckt 

att hon önskar bli vaccinerad när mailet skrivs. 

3. I mailet ska det finnas uppgifter om den gravida kvinnans namn och det telefonnummer som hon vill bli 

kontaktad på.  Det ska även finnas uppgift om datum då graviditetsvecka 12 kommer att passeras, eller 

aktuell graviditetsvecka om graviditetsvecka 12 har passerats. I de fall kvinnan inte pratar svenska ska 

mailet i stället för telefonnummer innehålla uppgift om språk och en adress dit en kallelse kan skickas.  

4. Vaccinationsnoden bevakar mail-korgen och bekräftar till barnmorskan/läkaren att de har fått mailet och 

att de kommer att kontakta kvinnan på telefon (eller i förekommande fall per brev).   

5. Vaccinationsnoden kontaktar den gravida kvinnan och ger henne en tid för vaccination. (Upplys gärna 

om att det kommer att vara ett telefonnummer som börjar med 019 602 … som ringer upp).  

6. Om den gravida kvinnan först önskat vaccination men avböjer vaccination när tid erbjuds upphör 
vaccinationsmottagningens ansvar och kontakten återgår till barnmorskan/läkaren. Om hon senare 
önskar bli vaccinerad ska ett nytt mail skickas och proceduren börjar om (punkt 2). 

7. Hälsodeklarationen fylls i vid besöket på vaccinationsnoden. Graviditet kommer att innebära ett ”JA-

svar” på hälsodeklarationen, varför kvinnan måste passerar läkare eller distriktssköterska med 

ordinationsrätt (för kommentar i MittVaccin) innan vaccinationen kan genomföras. 

8. Vaccination ges med ett mRNA-vaccin i dos 1 och tid ges för dos 2. 

9. All övrig dokumentation runt graviditet och kontakter sker via barnmorskemottagningen/specialist-

mödravården i Obstetrix. 

 

Vid förändringar av Folkhälsomyndighetens rekommendationer anpassas rutinen.  

 
 
Örebro 210517 
 
Inger Nordin Olsson och Hans Fredlund, styrgruppen för Covidvaccination 

Ann-Christine Nilsson och Yvonne Skogsdal, Hälsoval Mödrahälsovården 
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