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Hantering av personer med anamnes på anafylaxi vid vaccination mot Covid-19.  

 

De vacciner mot Covid19 som hittills godkänts för användning i Sverige verkar ha en högre 

sannolikhet för allergiska reaktioner jämfört med vid annan vaccination; 5-10 /1 000 000 istället för 

1/1 000 000. Hos de som fått en allergisk reaktion finns en överrepresentation av personer med 

anamnes på tidigare allergiska reaktioner. Detta gäller ffa de mRNA baserade vaccinerna (Moderna 

och Pfizer) men för säkerhets skull handläggs alla Covid19 vacciner lika, tills ny kunskap är tillgänglig.  

För mer information var god se riktlinjer från Svensk Allergologisk Förening (SFFA). 
http://www.sffa.nu/wp-content/uploads/2021/02/Riktlinjer-COVID-19-och-allergi-29-januari-2021.pdf 

I korthet rekommenderas: 

• Alla som vaccineras kvarstannar 15 min för observation (sjukvårdspersonal kan återgå till sin 

egen klinik om de inte sedan är ensamma).  

• Vid anamnes på anafylaxi mot ex födoämnen, tablettbehandling, latex som krävt sjukvård 

rekommenderas observation i 30 minuter på hälsocentral eller motsvarande.  

• Vid anamnes på akut anafylaxi mot vaccin och/eller injektionsläkemedel rekommenderas 

vaccination på sjukhus. Detta skall ske på det sjukhus som är närmast personens hem. Om 

dessa individer identifieras i primärvården eller på sjukhuskliniker remitteras de till sin 

närmaste mottagning enligt nedan.  

För Umeåområdet: Infektionsmottagningen, NUS. 

För Skellefteå och Lyckseleområdet: respektive Medicinklinik. Vaccination sker i ordinarie 

vaccinationslokal i anslutning till akuten, Skellefteå sjukhus. För Södra Lappland vid ordinarie 

vaccinationspunkter, Lycksele sjukhus. 

Infektionskliniken, NUS, kan vid behov kontaktas för rådfrågning.  

 

Vid vaccination på sjukhusmottagning vid anamnes på akut anafylaxi mot vaccin eller 

injektionsläkemedel rekommenderas ett förfarande enligt nedan: 

• Sätt iv nål inför vaccination. Läkemedel för anafylaxibehandling skall var tillgängligt. Läkare 

skall finnas på mottagningen men behöver inte vara närvarande på rummet.  

• Ge först en 1/10 dels vaccindos.  

• Vänta 30 minuter.  

• Ge resterande dos vaccin. 

• Anafylaxibehandling enligt riktlinjer från Svensk Allergologisk Förening (SFFA). 

https://www.sffa.nu/wp-content/uploads/2015/12/Anafylaxi_sept_2015.pdf 
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