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Influensavaccinering – kommunal hälso- och sjukvård  
 
Se Region Örebro läns samlingssida med information om Influensavaccination 
 
Förberedelser 
1. Läkare och sjuksköterska planerar genomförandet i god tid innan influensavaccinering ska 

påbörjas. 
2. Sjuksköterska informerar och tillfrågar aktuella patienter/anhöriga om vaccinering. 
3. Sjuksköterska samlar in uppgifter inför ordination av influensavaccin.  
4. Använd blankett – Vaccination, underlag för journalföring. 

 
Ordination 
5. Läkare och sjuksköterska med behörighet att förskriva vaccin ska skriva in ordinerat vaccin på 

blanketten – Vaccination, underlag för journalföring.  
6. Ordinatör ska förvissa sig om att inga kontraindikationer finns för att ordinera och ge vaccinet.  

 
Vaccinering 
7. Blanketten Vaccination, underlag för journalföring används som underlag vid vaccineringen. 
8. Vaccinatör (den som ger vaccinet) ska förvissa sig om att inga kontraindikationer finns för att ge 

vaccinet och ska inte vaccinera om patienten har feber eller tidigare har reagerat mot vaccin.  
9. Angående Waranbehandling/Noak se Regionens sida: Influensavaccin och vaccinering och 

Vaccination av personer med ökad blödningsbenägenhet och injektionsteknik.  
10. Patienten ska hållas under uppsikt i 10 minuter efter vaccineringen.  

 
Beredskap 
11. Läkemedel för att kunna hantera en anafylaktisk reaktion, se nedan.  
12. Vaccinatör ska ha kunskap om symtom och behandling vid en anafylaktisk reaktion. 

 
Dokumentation  
• Ordination ska av ordinatör dokumenteras i respektive journal och på blanketten Vaccination, 

underlag för journalföring. 
• Sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård som ger vaccin ska dokumentera enligt följande: 

 Vaccin: 
 Ordinatör: 
 Vaccinatör: 
 Givet i v/h arm: 
 Batchnummer: 
 Givet datum och klockslag 

• Blanketten Vaccination, underlag för journalföring ska sparas i journalen och kopia lämnas till 
vårdcentralen.  

 
Influensavaccin - förstärkt eller standard - 2022 
Förstärkt influensavaccin gäller för 65 år och äldre på SÄBO och hemsjukvård.  
Standard influensavaccin – 64 år och yngre.  

Vem Förstärkt influensavaccin  
FluAd – Fluad Tetra 

Standardvaccin influensa 
Vaxigrip Tetra 

64 år och yngre Nej Ja 

65 år och äldre 
på Säbo /i hemsjukvård 

Ja Nej 

 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/smittskydd/vaccinationer/influensavaccin/?E-11-41328=41328
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/smittskydd/vaccinationer/influensavaccin/?E-11-41328=41328
https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/smittskydd/vaccination/2022-09-06-vaccination-underlag-for-journalforing.pdf
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/smittskydd/vaccinationer/influensavaccin/?E-11-41328=41328#accordion-block-2-18855


 

Kombinera vaccin – samtidigt eller inte 
• Både standardvaccin och förstärkt vaccin mot influensa kan ges ihop med vaccin mot 

covid-19.  

• Covidvaccin + influensavaccin ges antingen samtidigt (olika extremiteter) eller med minst sju 
dagars mellanrum.  

• Vaccin mot Covid-19 kan ges samtidigt som de flesta andra vacciner. Max antal vacciner bör 
vara två per gång. Av logistiska skäl kan fler vacciner ges efter individuell bedömning. Beakta 
risken för additiva effekter av biverkningar. 

• Standardvaccin mot influensa, Vaxigrip Tetra, kan ges samtidigt med vaccination mot 
pneumokocksjukdom.  

• Förstärkt vaccin mot influensa, FluAd – Fluad Tetra, kan ges samtidigt med vaccination mot 
pneumokocker.  

• Flera vaccin med adjuvans (exv FluAd – Fluad Tetra + Nuvaxovid) bör ej ges samtidigt.  

• Pneumokockvaccin – egen blankett. 
 

 
Allvarlig allergisk reaktion/ Anafylaxi  
Alla som vaccinerar ska ha tillgång till anafylaxiberedskap och kunna hantera en anafylaktisk 
reaktion.  
 Två 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 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.  
 
 

Läkemedel som får ges enligt generellt direktiv av sjuksköterska i kommun i 
överenskommelse med primärvård Örebro län 2022-02-16. 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/smittskydd/pneumokockvaccination-underlag-for-journalforing.pdf
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