
 

 

Ordinera influensa- och 

Pneumokockvaccin 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwin3824mKbdAhVh-SoKHTIEDpkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hd.se/2018-04-23/varldens-viktigaste-nalstick&psig=AOvVaw1qqGKe-T2AQX0_8REjTof-&ust=1536316835482146


 

 

Vilka får ordinera influensa- och PnC-vaccin? 

• Läkare 

• Distriktssjuksköterskor som har genomgått dssk-VUB 

• Andra sjuksköterskor som efter genomgången utbildning 

godkäns av verksamhetschefen. 

• Sköterskor på enhet där generellt direktiv utfärdats av 

verksamhetschefen 



 

 



 

 

Ordinationsunderlag 



 

 

Indikationer (gratis) Influensavaccination - patienter 

• Personer 65 år och äldre  

• Gravida efter graviditetsvecka 16 under influensasäsong  

• Vuxna och barn > 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd: 

• kronisk hjärtsjukdom 

• kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma 

• andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft 

och sekretstagnation (till  exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller 

flerfunktionshinder). 

• kronisk lever- eller njursvikt 

• diabetes mellitus 

• tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling 

För att minska risken för personer med kraftigt nedsatt immunförsvar att smittas av influensa 

rekommenderas hushållskontakter och personal som vårdar dessa vaccination.  

2018-19… 



 

 

Indikationer (gratis) Pneumokockvaccination  

• Personer 65 år och äldre 

• Vuxna  < 65 år med vissa sjukdomar/måttligt nedsatt immunförsvar , exempelvis 

kronisk hjärtsjukdom, kronisk lungsjukdom, avancerad leversjukdom fibros/cirrhos, 

kronisk njursvikt, diabetes, neuromuskulär sjukdom, alkoholism samt personer med 

BMI över 40. 

• Vuxna patienter med kraftigt ökad risk för att drabbas av pneumokockinfektion som 

personer med gravt nedsatt immunförsvar på grund av primär immunbrist samt vid 

sekundära immundefekter till följd av sjukdom eller behandling. Även patienter med 

nedsatt mjältfunktion - anatomisk eller funktionell aspleni, nefrotiskt syndrom, 

cochleaimplantat, likvor-läckage, cystisk fibros samt hematologisk stamcells-

transplanterade.  

2018-19… 



 

 

Relativa kontraindikationer PnC-vaccination 

För Pneumovax: 

• Vaccination bör undvikas vid pågående infektion med hög feber. Läkare bör konsulteras vid 

andra aktiva infektioner 

• Vid planerad cancerbehandling eller annan immunsupprimerande behandling rekommenderas 

vaccination innan uppstart. Vid redan påbörjad eller ism. avslutad behandling rekommenderas 

konsultation av aktuell behandlande läkare. 

För Prevenar 13: 

• Vaccination ska skjutas upp vid akut sjukdom med hög feber. Lindrig infektion, som t ex en 

förkylning, utgör inte någon kontraindikation. 

Allmänt:  

• Läkare kontaktas också om personen tidigare haft någon allvarlig reaktion i samband med 

vaccination. 

 



 

 

Biverkningar av Influensavaccin 

• Vaccinet kan orsaka rodnad, svullnad och ömhet på injektionsstället 

under några dagar.  

• Feber och värk kan förekomma. Enstaka gånger andra influensaliknande 

symtom som rinnsnuva, nästäppa, minskad aptit, huvudvärk, allmän 

svaghet, hudutslag, näsblod. Det har också beskrivits att vaccination kan 

göra att annan, ännu subklinisk, viros bryter ut. 

• Allvarliga reaktioner vid vaccination är mycket ovanliga. Allergiska 

reaktioner är sällsynta. 

• Narkolepsi har aldrig setts i samband med säsongsinfluensavaccination 

trots att en halv miljard doser årligen ges i världen sedan många år. 

 



 

 

Biverkningar av PnC-vaccin 

För Pneumovax: 

• Reaktion på injektionsstället förekommer relativt ofta inom 3 dagar efter vaccination 

• Allvarliga reaktioner vid vaccination är mycket ovanliga. Allergiska reaktioner är 

mycket sällsynta. 

För Prevenar 13: 

• Vanlig biverkan är smärta/ömhet på injektionsstället samt tillfällig nedsättning av 

armens rörlighet. Även biverkan som huvudvärk, kräkning, diarré, feber och nedsatt 

aptit förekommer (framförallt hos yngre individer). 

• Allvarliga reaktioner vid vaccination är mycket ovanliga. Allergiska reaktioner är 

mycket sällsynta. 

 



 

 

Allergiberedskap 

• Anafylaktiska reaktioner mycket ovanliga 

• Börjar som regel inom 20 minuter 

• Symtom: Ångest, oro, hjärtklappning, hudrodnad, BT-fall, ansikts-

svullnad, rinnsnuva, hosta 

• Den som vaccinerar är skyldig att fråga om allergi mot vaccin-

komponenter, se ordinationsunderlag 

• Akutbehandling = Adrenalin 

 Aldrig fel att ge en dos Adrenalin till en påverkad patient , om det 

 “bara” är en vasovagal reaktion gör man ingen skada 



 

 

Allergiberedskap 

• Allmänreaktion (astma, Quinkeödem, urticaria) 

• Kontakta ansvarig läkare 

• Ge 0,5-0,75 ml Adrenalin 1 mg/ml im alt. Epipen 300 µg im 

• Ge Betapred 0,5 mg 15 st upplösta i vatten 

• Ge Tavegyl 1 mg 2 st eller Cetrizin 10 mg 2 st 

• Anfylaktisk chock 

• Slå larm. Höjd fotända. Fri luftväg. Ge Adrenalin. Övervaka 

patienten 


