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Vägledning kring hantering av vaccination mot 
covid-19 till riskgrupper i hemmiljö våren 2023 
 
Detta dokument är en vägledning kring hur ett lokalt samarbete mellan regional och 
kommunal primärvård kan organiseras avseende hantering av vaccin mot covid-19 till 
riskgrupper i hemmiljö våren 2023. Vägledningen är inte tvingande. Respektive organisation 
bestämmer självständigt om, och i så fall hur, ett eventuellt lokalt samarbete ska 
organiseras. Vägledningen gäller från och med 1 mars 2023. 

 
Bakgrund 
Risken att drabbas av allvarlig sjukdom ökar med stigande ålder. Vaccin skyddar mot sjukdom, 
allvarlig sjukdom och död i covid-19, och därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att de 
som löper störst risk för allvarlig sjukdom erbjuds ytterligare en påfyllnadsdos.  

Rekommendationen gäller för: 

• Personer som är 80 år eller äldre (födda 1943 eller tidigare) 

• Personer som bor på särskilt boende för äldre enligt SoL 

Det ska ha gått minst 6 månader sedan föregående dos. 
Om nödvändigt av praktiska eller logistiska skäl, kan intervallet justeras ned till 4 månader av 
ordinerande vaccinatör i enskilda fall. För mer information se: Påfyllnadsdos av vaccin mot 
covid-19, våren 2023     
 
 
Rekommenderad observationstid efter vaccination  
Se FASS Vårdpersonal för respektive vaccin. 
 

Ansvarsfördelning - grundförutsättningar 
Flexibilitet och stöd verksamheterna emellan är en förutsättning för fortsatt gott arbetsklimat 
och personcentrerad vård.  
 
Kommunal primärvård (kommunal hälso- och sjukvård) ansvarar för utförandet av vaccination i 
lokal samverkan med regional primärvård (Region Skåne) för: 
 

• Patient som bor på särskilt boende för äldre enligt SoL 

• Patient i ordinärt boende som är 80 år och äldre och erhåller kommunal primärvård av 
sjuksköterska och som inte kan ta sig till närmaste vaccinationsmottagning eller 
vårdcentral. 

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/smittskydd/vaccinering-mot-covid-19/#217107
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/smittskydd/vaccinering-mot-covid-19/#217107
https://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0
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Regional primärvård (Region Skåne) ansvarar för: 

• Ordination av vaccin 

• Läkare finns tillgänglig fysiskt eller via telefon vid pågående vaccinationer  

• Vaccination på patient i ordinärt boende som är 80 år eller äldre och som kan ta sig till 
närmaste vaccinationsmottagning eller vårdcentral, oberoende av om denne har insats 
av kommunal primärvård eller inte. 

 
Vaccination i ordinärt boende - ansvarsfördelning 

Kommunal primärvård (kommunal hälso- och sjukvård) ansvarar för: 
• Utse en samordnare/sjuksköterska för planering och samordning kring vaccinationer 

tillsammans med vårdcentralen. 

• Avtala dag och tid med berörda vårdcentraler för att utföra vaccination. 

• Inventera och meddela ansvarig läkare på vårdcentralen de patienter i ordinärt 
boende som är 80 år eller äldre och som erhåller kommunal primärvård av 
sjuksköterska och som önskar vaccination i hemmet. 

• Ha kunskap om vaccinationsteknik (se länk nedan) samt hur en eventuell allergisk 
reaktion hanteras. 

• Dokumentera utförd vaccination i kommunens journalsystem.  
 
Regional primärvård (Region Skåne) ansvarar för: 

• Utse samordnare som tillsammans med kommunens sjuksköterska planerar 
vaccinationen. 

• Tillhandahålla vaccinationsmaterial i tillräcklig mängd för smidig och snabb hantering. 

• Tillhandahålla läkemedel avsett för akutbehandling av allvarlig allergisk reaktion. 

• Vaccination och batchnummer dokumenteras i patientens journal och 
vaccinationsregister.  
 

Vaccination på särskilt boende för äldre - ansvarsfördelning 
Kommunal primärvård (kommunal hälso- och sjukvård) ansvarar för att på varje boende: 

• Meddela ansvarig läkare på vårdcentral de patienter som önskar vaccination.  

• Avtala dag och tid med berörda vårdcentraler för att utföra vaccination.  

• Ha kunskap om vaccinationsteknik (se länk nedan) samt hur en eventuell allergisk 
reaktion hanteras. 

• Dokumentera utförd vaccination i kommunens journalsystem 
 
Regional primärvård (Region Skåne) ansvarar för att på varje boende: 

• Utse samordnare som tillsammans med kommunens sjuksköterska planerar 
vaccinationen. 

• Tillhandahålla vaccinationsmaterial i tillräcklig mängd för smidig och snabb hantering. 

• Tillhandahålla läkemedel avsett för akutbehandling av allvarlig allergisk reaktion. 

• Vaccination och batchnummer dokumenteras i patientens journal och 
vaccinationsregister. För särskilt boende dokumentation enligt rutin Vaccination Covid-
19 SÄBO (skane.se) 
 
 
 
 
 
 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/6.-it/it-stod-och-tjanster/pmo/vardenheterna---fillistning/covid-19/vaccination-covid-19-sabo.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/6.-it/it-stod-och-tjanster/pmo/vardenheterna---fillistning/covid-19/vaccination-covid-19-sabo.pdf
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Hälsodeklaration 
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/vaccinationer/covid-19/#194855 
 
Övriga länkar  
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-

19/vaccination-mot-covid-19/informationsmaterial/ 

 

https://www.vardhandboken.se/vard-och-

behandling/lakemedelsbehandling/injektioner/intramuskular-im/ 

 

Anafylaxiberedskap - För primärkommunal samverkan vid behandling i hemmet 

 

 

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/vaccinationer/covid-19/#194855
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/informationsmaterial/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/informationsmaterial/
https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/lakemedelsbehandling/injektioner/intramuskular-im/
https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/lakemedelsbehandling/injektioner/intramuskular-im/
https://players.brightcove.net/3193745440001/b859b2ab-6e32-4a70-a0dd-ee8b2ca7bb94_default/index.html?videoId=6254605261001

