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Stöd för bedömning av hälsodeklaration inför influensavaccination hos vuxna 

 

Har du någon gång fått en kraftig reaktion efter vaccination och behövt sjukhusvård? 

Om ja; ta fördjupad anamnes.  

Vid överkänslighet mot någon beståndsdel i vaccinet bör man inte vaccineras. Verksamhetschefen 
ansvarar för att det på den enhet som utför vaccinationen finns akutbricka/akutväska för hantering 
av akut överkänslighetsreaktion samt att personalen på plats har kompetens att hantera en akut 
överkänslighetsreaktion. 

Har du allergier som någon gång gett dig kraftiga reaktioner som du har behövt sjukhusvård för? 

Om ja; se ovan. 

Har du ökad blödningsbenägenhet p.g.a. sjukdom eller medicin?  
Om ja; vid behandling med antikoagulantia, oavsett sort, bör man efter intramuskulär injektion alltid 
trycka på stickstället. Vårdpersonal bör trycka under två minuter, därefter kan patienten själv trycka 
ytterligare några minuter. 
Medicinering med en eller två trombocythämmare (Trombyl, Klopidogrel, Brilique, Efient) saknar 
betydelse för vaccinationen.  
Under warfarinbehandling kan vaccination ges intramuskulärt om PK (INR) är <3.0 (provet ska vara 
taget max 7 dagar tidigare), detta gäller även i kombination med en trombocyt-hämmare.     
Vid dubbel trombocythämning i kombination med warfarin bör behandlande läkare konsulteras inför 
vaccination.   
Under NOAK-behandling (Pradaxa, Xarelto, Lixiana, Eliquis) eller behandling med låg-
molekylärt heparin, LMH, (Innohep, Fragmin, Klexane) i behandlingsdos kan intramuskulär  
vaccination ges, men det är bra om vaccinationen ges innan morgondosen eller så sent som möjligt 
på eftermiddagen (om personen tagit sin morgondos). Det bör också gå 2 timmar efter vaccination 
innan NOAK/LMH tas. Vaccinationen ges med en mycket tunn nål så även om patienten tagit 
NOAK/LMH i nära anslutning till vaccinationen är det inget hinder för vaccination.     
 

Har du vaccinerat dig någon gång under de senaste 7 dagarna?  

Om ja; Influensavaccination kan ske oberoende av andra vaccinationer, undantaget Covidvaccination 
och högdosvaccination mot influensa (Fluzone High Dose). Däremellan skall det gå minst 7 dagar. 
Standarddosvaccin mot influensa (Vaxigrip tetra) kan ges även om man covidvaccinerats senaste 7 
dagarna. 
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Sid. 2 (2) 

Är du gravid?   

Om ja; alla gravida rekommenderas influensavaccination från graviditetsvecka 16. Det är inte 
kontraindicerat att ge vaccination tidigare i graviditeten, och bör rekommenderas om kvinnan tillhör 
någon annan medicinsk riskgrupp. Tillhör kvinnan inte någon annan medicinsk riskgrupp 
rekommenderas att avvakta tills graviditetsvecka 16. 

Är du allergisk mot ägg?  

Om ja; personer som kan äta ägg i form av äggröra eller ägg i sockerkakor/pannkakor kan vaccineras 
som vanligt. Personer som har mycket uttalad äggallergi bör rådgöra med sin läkare inför eventuell 
vaccinering.  

Influensavirus för båda de vaccin som används i Halland har odlats fram i hönsägg och trots att 
vaccinerna renas väl kan små mängder äggproteiner finnas kvar. 
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