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Anders Åkvist 2020-10-01 

Vanliga frågor och praktiska råd om 
influensavaccination  

Dessa frågor besvaras utifrån bestämmelser i författning och nationella rekommendationer. 
Region Hallands verksamheter i egen regi följer normalt dessa rekommendationer. 
Respektive vårdgivare och verksamhetschef ansvarar för att rutiner finns för att ha 
nödvändig säkerhet i verksamheten.  

Läkare på plats  

Läkare behöver inte finnas i lokalerna eller på annat sätt nära till hands för att vaccin ska 
kunna administreras.  

Handskar  

Vid kontakt med kroppsvätskor bör handskar användas. Sådan kontakt sker inte vid 
vaccination och handskar rekommenderas därför inte. Basala hygienrutiner ska iakttas.  

Aspirering  

Det finns ingen evidens för att sprutan behöver aspireras före injektion av vaccin 
i deltoideus vid användning av den korta kanyl som finns på de förfyllda sprutorna.  

Ordinationsrätt  

Läkare har full ordinationsrätt för influensavaccin till alla patienter. Distriktssjuksköterskor 
och sjuksköterskor med vidareutbildning inom barn- och ungdomsmedicin har 
ordinationsrätt för de vaccin som ingår i nationella vaccinationsprogram. Dit hör 
influensavaccin som ges till de av Folkhälsomyndigheten prioriterade grupperna (alla över 
65 år, medicinska riskgrupper inkl. gravida från graviditetsvecka 16, nära hushållskontakter 
till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar och hälso- och sjukvårdspersonal som har 
nära kontakt med personer i riskgrupper). Pneumokockvaccination av vissa grupper ingår 
också i det nationella vaccinationsprogrammet och ingår alltså i denna ordinationsrätt.  
Även övriga sjuksköterskor som har motsvarande utbildning som distrikts- eller 
barnsjuksköterskor avseende vacciner kan få rätt att ordinera. Det är då verksamhetschefen 
som godkänner den utbildning som sjuksköterskan gått och ger ett skriftligt uppdrag till 
sjuksköterskan om att ordinera influensavaccination till prioriterade grupper på samma sätt 
som ovan. Blankett för Region Hallands verksamheter finns här.  
För all övrig influensavaccination krävs läkarordination (till exempel till annan personal och 
till friska under 65 år).  
Ordinationsrätten kan inte delegeras och vaccin kan inte ges enligt generell ordination, se 
under generella direktiv.  
Sjuksköterskors ordinationsrätt regleras i författningstext i HSLF 2018:43.  

https://intra.regionhalland.se/styrda-dokument/_layouts/RHI_CDViewer.aspx?id=/styrda-dokument/PublishingRepository/2ff3089d-7ff0-4fb8-b2b7-b7e776c6e888/Uppdrag%20till%20sjuksk%C3%B6terska%20utan%20vidareutbildning%20om%20ordination%20av%20influensavaccin%2Edocx&Source=https%3A%2F%2Fintra%2Eregionhalland%2Ese&DefaultItemOpen=1
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Generella direktiv/generell ordination och delegering   

Influensavaccination bör inte ges enligt generella direktiv annat än i enstaka undantagsfall. 
Ordinationsrätt för läkemedel kan inte delegeras sedan den nya föreskriften avseende detta 
kom 2018. Bestämmelserna finns i HSLF 2017:37.  

NOAK/Waran  

Personer med pågående behandling med Waran eller NOAK bör om möjligt vaccineras 
subkutant istället för intramuskulärt, observeras och få tryck över vaccinationsstället i minst 
10 minuter efter injektion. Vid Waranbehandling rekommenderas också stabilt PK och vid 
NOAK-behandling bör om möjligt injektionen ges nära före nästkommande NOAK-dos 
som möjligt. För mer detaljerade råd och anvisningar 
se https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/koagulationssjukdomarochpla
smaprodukter/koagulationssjukdomarochplasmaprodukter/vaccinationochoralaantikoagula
ntia.5.78ae827d1605526e94b8fd4f.html  

Äggallergi  

Influensavaccin kan innehålla spår av äggprotein (ovalbumin) från tillverkningsprocessen. 
Patienter med äggallergi som dock inte reagerat med anafylaxi kan normalt vaccineras på 
vanligt sätt utan särskilda försiktighetsåtgärder. Vid osäkerhet, konsultera läkare och vid 
behov allergolog.  

Hälsodeklaration  

För att säkerställa att faktorer som kan påverka vaccinationen kommer fram 
rekommenderas att använda hälsodeklarationsblankett som finns att ladda ned på 
Influensavaccinationssidan på Vårdgivarwebben.  

Avgift  

Influensavaccination är i år avgiftsfri för alla över 65 år, medicinska riskgrupper inkl gravida 
från graviditetsvecka 16 och nära hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt 
immunförsvar. Övriga betalar normalt 280 kr. Var god se Avgiftshandboken för detaljer.  
Region Halland och flera andra vårdgivare har utöver detta beslutat att erbjuda sin personal 
gratis vaccination.  

Pneumokockvaccination  

För att minska smittrisk och förenkla för patienterna kan det vara en fördel att erbjuda 
pneumokockvaccination till vissa samtidigt som influensavaccinationen. Särskilt 
informationsblad till hälso- och sjukvårdspersonal med råd om vaccinval etc finns 
framtaget och även ett patientinformationsblad. Du hittar detta på 
Influensavaccinationssidan. I Läkemedelskommitténs Terapirekommendationer finns också 
information.  

https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/koagulationssjukdomarochplasmaprodukter/koagulationssjukdomarochplasmaprodukter/vaccinationochoralaantikoagulantia.5.78ae827d1605526e94b8fd4f.html
https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/koagulationssjukdomarochplasmaprodukter/koagulationssjukdomarochplasmaprodukter/vaccinationochoralaantikoagulantia.5.78ae827d1605526e94b8fd4f.html
https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/koagulationssjukdomarochplasmaprodukter/koagulationssjukdomarochplasmaprodukter/vaccinationochoralaantikoagulantia.5.78ae827d1605526e94b8fd4f.html
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Desinfektion  

Insticksstället bör desinfekteras före injektion. Basala hygienrutiner tillämpas i övrigt.  
 


