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Vägledning kring hantering av vaccination mot
covid-19 till riskgrupper i hemmiljö under 2021
Bakgrund
Det primära syftet med vaccinationen i det första skedet är att tidigt skydda
de grupper som har störst risk att bli allvarligt sjuka eller avlida i covid-19,
vilket bedöms vara personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har
hemsjukvård eller hemtjänst.
Länk till prioriteringsordning, Folkhälsomyndigheten
Flexibilitet och stöd mellan verksamheterna är en förutsättning för fortsatt
gott arbetsklimat och personcentrerad vård. Lokala avsteg från detta
dokument kan göras om parterna är överens.
Hälsodeklaration
Inför vaccinering ska patienten fylla i en hälsodeklaration, det gäller både
inför dos 1 och 2. Patienten fyller i hälsodeklarationen i hemmet eller på
vårdcentralen. För de patienter som har behov av vaccination i hemmet och
ordinationen ska göras på vårdcentralen kan hälsodeklarationen fyllas i via
telefon eller vid ett hembesök.
Om det framkommer att patienten tidigare haft en anafylaktisk reaktion ska
medicinsk bedömning samt ställningstagande till ordination av vaccin göras
av läkare enligt regionens riktlinjer.
Länk till hälsodeklaration på svenska
Lathund för att bedöma svaren på hälsodeklaration
Genomförande av vaccination inom kommunal hälso- och
sjukvård
Ordinatören, som kan vara läkare eller sjuksköterska med ordinationsrätt i
regionen eller kommunen, tar del av den ifyllda hälsodeklarationen, gör en
medicinsk bedömning och ordinerar vaccin mot covid-19. Ordinationen sker
på hälsodeklarationen genom ordinatörens underskrift. Vårdcentralen
tillhandahåller vaccinet samt material som behövs.
Vårdcentralen skickar uppdrag om vaccination i hemmet via Prator.
Kommunens sjuksköterska hämtar hälsodeklarationen samt vaccinet på
vårdcentralen. Hälsodeklarationen kan skickas via Prator.
Region Sörmland
T el: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
SID 1(4)

Handläggare

Datum

Cecilia Enocksson,
medicinskt ledningsansvarig

2021-04-16

Dokumentnummer

Vaccination i hemmet utförs av distriktssköterska eller sjuksköterska i
kommunen. Vid vaccination utanför vårdcentralen bör det finnas två
personer närvarande. Vaccination kan utföras utan läkare på plats. Då
vaccinationen utförs ska beredskap finnas för att kunna ta hand om
allergiska och anafylaktiska reaktioner.
Läkemedel avsett för akutbehandling av allvarlig allergisk reaktion ska
finnas till hands vg se: Generellt direktiv om läkemedelsbehandling vid
Anafylaxi i samband med vaccination
Efter vaccinet är givet ska personen övervakas minst 15 minuter
Ifylld hälsodeklaration lämnas efter vaccination till vårdcentralen för
dokumentation.
Skyddsutrustning vid vaccinering
 Basala hygienrutiner
 Handskar
 Munskydd
 Skyddsrock - plastförkläde utan ärm (vid vaccinering på SÄBO,
hemma hos patienten)
Administration av vaccinet

Vaccinet ges i.m i deltoideus-muskeln.
Patienter med NOAK eller Waran ges im-vaccination som vanligt, följt av
en kompression av injektionsstället i 2 min.
Ansvarsfördelning
Kommunal hälso- och sjukvård ansvarar för vaccination efter ordination till:
 Patient i ordinärt boende som erhåller kommunal hälso- och sjukvård
av sjuksköterska där patienten inte bedöms kunna ta sig till
vårdcentralen (observera möjlighet till kostnadsfri sjuktransport)
samt erbjuda dennes hushållskontakter vaccination i hemmet
 Patient på särskilt boende för äldre samt korttidsboenden
 Patienter med eller utan kommunal hälso- och sjukvård som efter
medicinsk bedömning anses ha behov av vaccination i hemmet
(enskilt uppdrag i Prator).
Vårdcentral ansvarar för vaccination till:
 Patient i ordinärt boende som erhåller kommunal hälso- och sjukvård
av sjuksköterska där patienten kan ta sig till vårdcentralen
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Patient i ordinärt boende med eller utan hemtjänstinsats som inte
erhåller kommunal hälso- och sjukvård av sjuksköterska
Nära hushållskontakter till personer som har hemsjukvård av
sjuksköterska och/eller hemtjänst. Med hushållskontakter i detta fall
menas personer över 18 år som delar hushåll med en person som
vaccineras.

Kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt boende ansvarar för:
 Ha kunskap om vaccinationsteknik samt hur en eventuell allergisk
reaktion hanteras
 Bedöma om det finns behov av hembesök för att fylla i
hälsodeklarationen.
Kommunal hälso- och sjukvård på särskilt boende och korttidsboende
ansvarar för att på varje boende:
 Ha kunskap om vaccinationsteknik samt hur en eventuell allergisk
reaktion hanteras
 Sammanställa lista till ansvarig läkare på vårdcentralen på de
patienter som önskar vaccinera sig
 Meddela mottagande vårdcentral om en patient flyttar ut mellan
dos1 och 2
 Avtala dag och tid med berörda vårdcentraler för att utföra
vaccination på patienten.












Ansvarig läkare planerar tillsammans med sjuksköterska på boendet
hur patienten på bästa sätt, med minsta möjliga dröjsmål, blir
vaccinerad.
Sjuksköterska ansvarar för att:
Tillfråga nyinflyttade om vaccination mot Covid -19
Samverka med läkaren så att en individuell vaccinationsplan tas
fram, utan dröjsmål.
Planera för både dos 1 och 2.
Att hälsodeklaration finns ifylld före ordination.
Hälsodeklaration sparas på boendet, kopia till läkaren för
dokumentation på VC.
Läkaren ansvarar för att:
Samverka med sjuksköterska för framtagandet av individuell
vaccinations plan, utan onödiga dröjsmål.
Regionen dokumenterar och registrerar enligt framtagen rutin.
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Alternativ för individuella vaccinationsplaner:
Boka in besök på VC för vaccination om patienten klarar av att
komma till VC. Kostnadsfri sjukresa. Behov av ledsagning?
Läkaren tar med vaccindos från vårdcentralen i samband med
rondtiden.
Ansvarig SSK vaccinerar. Om ingen läkare finns på aktuellt boende
då vaccinationen ges kan sjuksköterska från annan avdelning eller
hemsjukvård finns med.

Båda alternativen kräver beredskap på boendet för anafylaxi enligt
generell ordination.

Regionen ansvarar för:
 Skicka tider och datum för vaccination för båda
vaccinationstillfällena till patienten
 För patienter som har behov av vaccination i hemmet samordnas
tiderna och hur hälsodeklarationen ska fyllas i tillsammans med
kommunens sjuksköterska
 Vårdcentralen ska kunna erbjuda handledning, för sjuksköterskor i
kommunen vid behov av kompetenshöjande instruktioner kring
vaccination
 Läkare på vårdcentralen ska vara nåbar telefonledes i samband med
att kommunen vaccinerar i ordinarie boende om frågor uppstår.
 Tillhandahålla vaccinationsmaterial i tillräcklig mängd för smidig
och snabb hantering
 Hälsodeklaration, vaccination och batchnummer dokumenteras i
patientens journal och vaccinationsregister enligt regionens rutin.
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