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Datum Innehåll Konsekvens för VC Övrigt 
210122 Ansvarsfördelning mellan sjukhus och 

primärvården gällande Covid-vaccination 
 
Viktig information angående 
vaccinleveranser 
 
Länk till mer information10 
 

  

210120 Riktlinje från Svenska Föreningen För 
Allergologi SFFA gällande vaccination mot 
Covid-19 
 
Länk till originaldokumentet9 

Gäller alla vaccinerade:  
Kvarstannar minst 15 
minuter efter vaccination.  
 
För de som haft en svår* 
allergisk reaktion mot 
allergen såsom födoämnen, 
insektsstick eller latex:  
Vaccineras i första hand på 
vårdcentralen! 
Kvarstannar minst 30 
minuter efter vaccination där 
det förutom anafylaxi-
beredskap även ska finnas 
möjlighet för akutbehand-
ling, såsom att ge syrgas och 
sätta dropp. 
 
För de som haft en svår* 
allergisk reaktion mot vaccin 
eller annat injicerat 
läkemedel: 
Ingen vaccinering i 
öppenvården.  
Vaccinering bör ske på 
sjukhus med möjlighet till 
mera avancerad sjukvård vid 
behov (inklusive 
narkosberedskap).  
 
*Med svår avses allergisk 
reaktion som krävt 
behandling eller inläggning 
på sjukhus. 
 

 

210115 Vaccinering av de första invånarna med 
hemtjänst och deras hushållskontakter 
startar vecka 3 
 
Beställning av vaccin dos 1 
Här kan kommuner, enheter inom Vårdval 
vårdcentral, sjukhusförvaltningar inom VGR 

Berörda invånare kontaktas via 
sina vårdcentraler resp. 
kommuner. 
 
Viktigt med lokal samverkan 
mellan kommunen och 
Primärvården. 
 

Vaccinationen ska 
vara klar under 
vecka 5. 
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och de sju upphandlade företagen beställa 
vaccin för vaccination av dos 1. 
Länk till beställningsformulär8 
 

 

210111 Personal inom regional vård och omsorg 
erbjuds vaccination mot Covid-19 parallellt 
med den kommunala vård- och 
omsorgspersonalen. 
Länk till dokumentet6 
 
När kan vaccination erbjudas till regional 
vård- och omsorgspersonal? 

- När vaccin är säkrat för SÄBO och de som 
har kommunal vård och omsorg i hemmet. 
Det innebär att det är tillgången på vaccin 
som avgör när vi kan starta. 

 
Folkhälsomyndighetens aktuella lista om 
riskgrupper. 
Länk till dokumentet7 
 

- Organtransplantation 
- Blodcancersjukdomar, befintliga och 

tidigare 
- Neurologiska sjukdomar som lett till 

påverkad andningsfunktion 
- Fetma 
- Diabetes 
- Aktuell cancerbehandling 
- Kronisk lungsjukdom 
- Stroke/ demens 
- Annan immunhämmande sjukdom eller 

behandling 
- Leversjukdom 
- Nedsatt njurfunktion 
- Hjärt- och kärlsjukdom inkl. hypertoni 
 

 
 
 
 
 
 
Fortsatt exspektans gällande 
vaccination av egen personal. 

 

210108 Ny regional KVÅ-kod för vaccination mot 
Covid-19 för primärvården 
 

UX655 
 

Är man inblandad i patientens 
journal i samband med 
vaccinering mot Covid-19 skall 
man sätta KVÅ-koden – oavsett 
vem som praktiskt gett 
vaccinet, alltså t.ex. vid 
ordination. 
 

 

201229 Vaccination mot Covid-19 med Comirnaty 
(Pfizer) av patienter som står på 
antikoagulantia: 
Länk till instruktion4 
 
t.ex. (ej fullständigt) 

Warfarin (Waran): 
- Patienter som använder Waran ska ha ett 

INR under 2,8 (PK-prov max 7 dgr gammalt) 

 
 
 
 
 
 
PK-prov ordineras av VC –  
eventuellt i samråd med AK-
mottagning (ff.a. om 
Warandosen behöver 
anpassas). 

mRNA-1273 
(Moderna) ej 
godkänt i EU ännu 
(troligen 6 jan 
2021). 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/covid-19/vaccination-covid/tack-for-ditt-svar/?vgrform=1
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/covid-19/vaccination-covid/vaccination-av-vardpersonal/vardpersonal/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rad-och-information-till-riskgrupper/
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/1487df52-1d85-42bc-bb36-15a1346ad0f4/2020-12-22%20Terapiråd%20Covid-19%20vaccination%20-%20intramuskulär%20injektion.pdf?a=false&guest=true
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- Patienter som är dubbelbehandlade med 
t.ex. Warfarin + ASA/ Clopidogrel ska ha ett 
dagsaktuellt INR 1,8-2,0. 

- INR ska vara tagen inom en vecka innan 
vaccination – för personer med svängande 
INR bör provtagning ske 1-2 dagar innan 
planerad vaccination. 
 

NOAK 
- Pat får ej ta morgondosen  
- Vaccination på morgonen  

(ej senare än kl 10.00) 
- ”Morgondosen” tas två timmar efter 

vaccinationen. 
 

Viktigt: 
Kompression efter vaccination genom 
vaccinatören i en minut följt av att patienten 
själv håller fortsatt tryck under ytterligare 
minst 10 min. 
 
 
Hälsodeklaration – vuxna 
Länk till blanketten5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommer att användas  
f o m fas 2 

201228 Vårdgivarwebben 
- Samlad och uppdaterad information från 

Regionen 
Tryck på denna länk3. 
 

  

201227 Vaccinationsstart i VGR (400 doser) 
- Vaccination mot Covid-19 inleddes i 

Göteborg på fem äldreboenden. 
- Kommande vecka väntas vaccineringen ske 

i ytterligare kommuner. 
- Större leveranser väntas från vecka 53. 

 

  

201221 Nyhetsbrev Covid-19 - Privata vårdcentraler använder 
SVEVAC vid vaccinering 

- Fyll i och returnera blanketten 
för ”Inventering av användning 
av SVEVAC”.  
Tryck på denna länk2.  
 

 

201217 Nyhetsbrev Covid-19 - Beställ snarast material inför 
vaccinering 
Tryck på denna länk1. 
 

Frågor om 
sortiment och 
anskaffning:  
010-441 02 00, 
knappval 2 
 
Support i 
Marknadsplatsen: 
010-441 02 00, 
Knappval 3 
 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/publicerat-material/publikationer/covid-vaccin/halsodeklaration-vuxna-vaccination-covid-19-tryck.pdf
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/covid-19/vaccination-covid/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VaJi_CBC5EebWkGO7jHaXyYtQyNvKgdHned6QY0l801UNzJPTlJISFU1MzcwVTdXSFdBMDRVMFc2OC4u
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/a5c907b3-9271-4fc9-a9c6-b76f7b6ae691/Artikellista%20vaccination%20mot%20Covid-19.pdf?a=false&guest=true
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201215 Nyhetsbrev Covid-19 
- F. o. m. den 1 januari 2021 har 

distriktssjuksköterskor och 
barnsjuksköterskor rätt att ordinera 
vacciner mot Covid-19. 

Vaccination mot Covid-19 kan 
ordineras av DSK och 
barnsjuksköterskor. 
 
Saknar kommunen både DSK 
och barnsjuksköterskor är det 
vårdcentralen som ordinerar! 
 

Viktigt att 
informationen 
sprids också till 
HSV som – under 
rätt förutsättning – 
ordinerar själv 

201215 Vaccinationsplan VGR 
- 50 000 doser januari 

35 000 Pfizer 
13 500 Moderna 

- 490 000 doser februari 
75 000 Pfizer 
13 500 Moderna 
404 900 AstraZenica 

- 2 doser/ patient med 3 veckors mellanrum 
- Inköpsgrupp VGR ansvarar för beställning 

av förbrukningsmaterial, beställningsvägar 
samt distribution av materialet 

- Regionservice ansvarar för hantering av 
mottagning från nationellt lager, förvaring i 
regionalt lager och distribution till 
vaccinerande enheter 

- Smittskydd sköter planeringen av vilka 
enheter som ska utföra vacc och hur detta 
ska gå till 

- Registercentrum tar fram registersystem 
och möjlighet att överföra information till 
det nationella registret 
 

- Januari 2021 
Dos 1: Jan. Dos 2: Febr/Mars 
 
Kommunal vård- och omsorgspersonal: 
SÄBO, HSV, hemtjänst, deras vuxna 
hushållskontakter, personal 
 

- Februari 2021 
Dos 1: Febr. Dos 2: April/Maj 
 
Vårdcentraler vaccinerar 
 
Sjukhus vaccinerar: Patienter som har 
behandling eller sjukdom som i sig påverkar 
vaccinationen och som följs upp på 
specialistmottagningar, egen personal 
 

- Senare 
Övriga i åldern 18-69 år 

 
 
 
 
 
 
 
 
275 kr för given registrerad dos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registrering via Svevac 
(pågående arbete med Inera) 
 
 
I samverkan med vårdcentraler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medicinska riskgrupper, 70 +, 
egen personal 
 
 
 
 
 
 
Allmänhetens vaccinering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evt 
vaccinationscenter, 
FHV, externa 
aktörer 
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1Länk till artikellista ”Material som behövs för att vaccinera mot Covid-19”: 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/a5c907b3

-9271-4fc9-a9c6-b76f7b6ae691/Artikellista%20vaccination%20mot%20Covid-19.pdf?a=false&guest=true 

 

2Länk till blanketten ”Inventering av användning av SVEVAC”: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VaJi_CBC5EebWkGO7jHaXyYtQyNvKgdHned6QY0l8

01UNzJPTlJISFU1MzcwVTdXSFdBMDRVMFc2OC4u 

 

3Länk till Vårdgivarwebben ”Vaccination mot Covid-19”: 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/covid-19/vaccination-covid/ 

 

4Länk till Covid-19 vaccination – intramuskulär injektion: 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/1487df52

-1d85-42bc-bb36-15a1346ad0f4/2020-12-22%20Terapiråd%20Covid-19%20vaccination%20-

%20intramuskulär%20injektion.pdf?a=false&guest=true 

 

5Hälsodeklaration – vuxna 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/publicerat-material/publikationer/covid-

vaccin/halsodeklaration-vuxna-vaccination-covid-19-tryck.pdf 

 

6Personal inom regional vård och omsorg erbjuds vaccination mot Covid-19 (…) 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/covid-19/vaccination-

covid/vaccination-av-vardpersonal/vardpersonal/ 

 

7Folkhälsomyndighetens lista kring riskgrupper 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-

dig-och-andra/rad-och-information-till-riskgrupper/ 

 

8Länk till beställningsformulär för beställning av vaccin dos 1 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/covid-19/vaccination-covid/tack-

for-ditt-svar/?vgrform=1 

 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/a5c907b3-9271-4fc9-a9c6-b76f7b6ae691/Artikellista%20vaccination%20mot%20Covid-19.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/a5c907b3-9271-4fc9-a9c6-b76f7b6ae691/Artikellista%20vaccination%20mot%20Covid-19.pdf?a=false&guest=true
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VaJi_CBC5EebWkGO7jHaXyYtQyNvKgdHned6QY0l801UNzJPTlJISFU1MzcwVTdXSFdBMDRVMFc2OC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VaJi_CBC5EebWkGO7jHaXyYtQyNvKgdHned6QY0l801UNzJPTlJISFU1MzcwVTdXSFdBMDRVMFc2OC4u
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/covid-19/vaccination-covid/
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/1487df52-1d85-42bc-bb36-15a1346ad0f4/2020-12-22%20Terapiråd%20Covid-19%20vaccination%20-%20intramuskulär%20injektion.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/1487df52-1d85-42bc-bb36-15a1346ad0f4/2020-12-22%20Terapiråd%20Covid-19%20vaccination%20-%20intramuskulär%20injektion.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/1487df52-1d85-42bc-bb36-15a1346ad0f4/2020-12-22%20Terapiråd%20Covid-19%20vaccination%20-%20intramuskulär%20injektion.pdf?a=false&guest=true
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/publicerat-material/publikationer/covid-vaccin/halsodeklaration-vuxna-vaccination-covid-19-tryck.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/publicerat-material/publikationer/covid-vaccin/halsodeklaration-vuxna-vaccination-covid-19-tryck.pdf
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/covid-19/vaccination-covid/vaccination-av-vardpersonal/vardpersonal/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/covid-19/vaccination-covid/vaccination-av-vardpersonal/vardpersonal/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rad-och-information-till-riskgrupper/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rad-och-information-till-riskgrupper/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/covid-19/vaccination-covid/tack-for-ditt-svar/?vgrform=1
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/covid-19/vaccination-covid/tack-for-ditt-svar/?vgrform=1
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9Länk till ”Riktlinje från Svenska Föreningen För Allergologi SFFA gällande vaccination mot Covid-19” 

 

10 Länk till ”Uppdatering Covid, löpande nummer 29, 2021-01-22” 

210115%20SFFA-riktlinje-Covid-19-och-allergi.pdf
../Aktuella%20dokument/210122%20Uppdatering%20Corona.pdf

