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Stöd för ordinerande läkare avseende överkänslighet inför vaccination 
mot covid-19 

Syfte  
Syftet med dokumentet är att vara ett stöd till ordinerande läkare vid bedömning av 
överkänslighet i samband med vaccination mot covid-19. 

Omfattning 
Vaccinerande enheter inom Region Kalmar län, privata läkarmottagningar och kommunal 
vård- och omsorg i länet.  

Bakgrund 
Frekvensen anafylaxi efter vaccination har skattats till ca 1/100.000 baserat på de första ca 1,9 
miljoner givna doserna i USA (1). 
Svenska föreningen för allergologi har, huvudsakligen baserat på amerikanska riktlinjer, 
föreslagit riktlinjer för svenska förhållanden (2).  
Anafylaxiberedskap ska finnas överallt där vaccinerna ges, se riktlinjer (3) och 
Socialstyrelsens föreskrifter (4) .  

Rutin 

Nedanstående gäller de fyra hittills godkända vaccinerna Comirnaty (Pfizer-BioNTech), 
COVID-19 Vaccine Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca) och COVID-19 Vaccine Janssen. 

Läkarbedömning och ordination 
Vaccin till personer som tidigare regerat med allvarlig allergisk reaktion som krävt 
sjukhusvård ska ordineras och bedömas av läkare enligt nedan (B-D).  
 

A. Gäller alla vaccinerade: Kvarstannar minst 15 minuter efter vaccination.  
 

B. För de som haft en svår allergisk reaktion som krävt akut behandling på sjukhus 
mot allergen såsom födoämnen, insektsstick, latex eller läkemedel peroralt: 
Kvarstannar minst 30 minuter efter vaccination där det förutom anafylaxiberedskap 
även ska finnas möjlighet för akutbehandling, såsom att ge syrgas och sätta dropp. 
Dessa patienter behöver inte vaccineras på specialistmottagning.  
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C. De som haft en svår allergisk rektion mot vaccin eller annat injicerat läkemedel 

som krävt akut behandling på sjukhus: Vaccination ska inte utföras på hälsocentral. 
Remiss för vaccination på infektionsmottagningen i Kalmar (södra Kalmar län), 
medicinmottagningen i Oskarshamn (mellersta Kalmar län) eller medicinmottagningen 
i Västervik (norra Kalmar län). Detta gäller också personer med diagnosticerad 
mastocytos eller hereditärt angioödem. 
 

D. Kontraindikation (Vg se FASS). De som har känd allergi mot PEG/polysorbat eller 
polyoxyl 35 ricinolja (mycket ovanligt) ska i nuläget avvakta med vaccin mot Covid-
19. Därutöver innebär en snabb eller svår allergisk reaktion mot en första vaccination 
av något av de godkända vaccinerna att en ny dos med något av dessa vacciner tills 
vidare inte ska ges. 

 
Referenser: 

1. Allergic Reactions Including Anaphylaxis After Receipt of the First Dose of Pfizer-
BioNTech COVID-19 Vaccine — United States, December 14–23, 2020 | MMWR 
(cdc.gov) 

2. Riktlinjer-COVID-19-och-allergi-29-januari-2021.pdf (sffa.nu) 
3. Läkemedelskommitténs flödesschema för anafylaxi på vårdinrättning respektive 

Anafylaxi hos vuxna i samband med läkemedelsadministrering utanför vårdinrättning  
4. Senaste version av SOSFS 1999:26 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

att förebygga och ha beredskap för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner - 
Socialstyrelsen 

 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7002e1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7002e1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7002e1.htm
http://www.sffa.nu/wp-content/uploads/2021/02/Riktlinjer-COVID-19-och-allergi-29-januari-2021.pdf
https://regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/V%c3%a5rdriktlinjer/L%c3%a4kemedel/Handb%c3%b6cker%20och%20lathundar/Akutl%c3%a5dor/Anafylaxi%20fl%c3%b6desschema.pdf
https://regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/V%c3%a5rdriktlinjer/Corona/Vaccination/Anafylaxi%20fl%c3%b6desschema_f%c3%b6renklad.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/199926-om-att-forebygga-och-ha-beredskap-for-att-behandla-vissa-overkanslighetsreaktioner/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/199926-om-att-forebygga-och-ha-beredskap-for-att-behandla-vissa-overkanslighetsreaktioner/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/199926-om-att-forebygga-och-ha-beredskap-for-att-behandla-vissa-overkanslighetsreaktioner/
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Ändringshistorik 
Datum Ändring Utförd av 

2021-01-18 Dokument upprättat. Karl Landergren 

2021-02-01 Justerat upplägg. Tillägg av referenser och 
länkar. Begränsning av gruppen som kräver 
vaccination på sjukhus i enlighet med SFFAs 
riktlinjer.  

Karl Landergren 

2021-02-15 Covid-19 vaccine AstraZeneca inkluderat Karl Landergren 

2021-03-29 COVID-19 vaccine Janssen inkluderat. 
Medicinmottagningen Oskarshamn tillagd. 
Patienter med hereditärt angioödem tillagda 
bland de som bör remitteras till sjukhusklinik för 
ev vaccination.  

Karl Landergren 

2021-04-19 Covid-19 vaccine AstraZeneca bytt namn till 
Vaxzevria.  

Förtydligande under punkt B och C att det är 
anamnes på tillstånd som krävt akut behandling 
på sjukhus som avses. 

Karl Landergren 
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