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Remiss 
vaccinationer

Resevaccinationer

(inkl.rådgivning)

Vaccination av 
personal

•Stickskador/tillbud

•Utbrott ex. mässling, 
COVID, Influensae

Vaccination av våra
egna patienter. T.ex:

• Immunbrist patienter

•Postexpositionsprofylax 
hos jourfall t.ex. rabies 
hepatit, stelkramp.

•HIV

•Hepatit patienter



 De flesta vaccin vi ger levereras som färdiga endos sprutor.

(Luftbubblan i sprutan är till för att underlätta blandning

av vaccin som innehåller flera olika vaccin såsom t.ex.

Boostrix och Twinrix. Luftbubblan sprutas ut innan 

injektionen eller används för att ”putta” in det sista av vaccinet

som är i nålen in i patienten.)

 Vissa vaccin blandas, varav en del är levande 

vaccin och en del är avdödade vaccin. 

 Vi använder oftast stickskyddade kanyler.



 Om patienten ska få flera vaccin samtidigt så fördelar vi dem vanligtvis mellan armarna och 

/eller fördelar mellan vaccinationstillfällena. 

 Om något av dem är levande vaccin så ges det levande vaccinet ensamt i den ena armen 

och resterande avdödade vaccin i den andra armen.

 Levande vaccin ges subkutant och man spritar inte innan. Ingen annan vaccination ska ges i 

den armen på en månad, eller i samråd med läkare. Enligt FoHM ska ej andra vacciner ges i 

samma extremitet 3 mån efter BCG vaccination.

 Om två levande vaccin ska ges så ges dessa samma dag eller delas upp så att en månad 

förflyter emellan. Vid behov görs planen upp i samråd med läkare. T.ex Twinrix dos 1 och MPR 

vid första besöket. Twinrix dos 2 och Stamaril 4 veckor efter detta.  (Gällande Stamaril så är det 

viktigt att det ges minst 10 dagar innan avresa) 

Vanligaste problemet vi har gällande resevaccinationer är att människor bokar resor med kort 

varsel och det blir problem att hinna ge alla nödvändiga vaccinations doser innan avresa eller att 

de inte insett riskerna med destinationen som t.ex. vid familjeplanering och områden med Zikavirus.



 Om patienten står på blodförtunnande läkemedel såsom Waran sker vaccination i 

samråd med läkaren. INR ska helst ligga under 2,8.  Råder oklarhet om INR ligger 

inom terapeutisk nivå så kan man ta nytt INR.  

De vaccin som går att ge subkutant ges subkutant. 

De vaccin som endast ska ges intramuskulärt ger vi  intramuskulärt och trycker 

några minuter över instickstället. 

 Nyare blodförtunnande läkemedel utgör oftast inget hinder för val av 

injektionsteknik.



 Vanligaste administrering är via: 

Intramuskulär injektion på överarmen

i deltoideus muskeln, 90º. 

(barn under 2 år ges intramuskulär 

vaccination på lårets utsida)

Subkutan injektion på överarmen, 45º.

(som på bilden eller på överarmens

baksida)

Intrakutan injektion tillämpas vid 

sättning av PPD på underarmen, ca 15º.

( tekniken används även vid 

BCG vaccination )



Vaccinations förloppet
 De flesta är lugna men en del är nervösa inför själva 

injektionen. Vi erbjuder de som vill att få ligga ner. 

 Ge ett beslutsamt men lugnt intryck om vad som ska hända, 

vilka vaccinationssprutor de ska få och i vilken arm. 

 Undvik tystnad. Konsten att kallprata t.ex. om resmål, väder 

och vind etc. är ovärderlig många gånger.

 Kroppsberöring innan stick. Dels för att kontakt med 

patienten kan ge en lugnande känsla och dels för att ha ett 

stabilt grepp då du sticker för att säkra nålens läge om 

patienten rör på sig. Armen bör vara avslappnad som en 

”kokt spagetti” längs sidan av kroppen eller vila på stolens 

armstöd.

 För att undvika överraskningsmoment, berätta vad du gör 

när du spritar av vid det tänkta instickstället och när du 

sticker (vissa patienter vill ej veta)



Forts.Vaccinations

förloppet

 För beslutsamt in nålen.

 Vid s.c. injektion tillämpas ”nypteknik” så man är säker att 

man kommer in i subkutan vävnad.

 Vid i.m. injektion så aspirerar man först för att säkerställa 

så man ej är i ett kärl innan vaccinet sprutas in. 

 Om patienten är magerlagd kan man behöva lyfta upp 

muskeln för att få ett bättre utgångsläge för injektionen. 

Om man råkar hamna i benet så backar man en bit och 

aspirerar för att säkra så man inte är i ett kärl innan man 

injicerar. 

 Spruta in vaccinet och avlägsna sedan sprutan. Ibland 

kommer någon droppe blod som man torkar upp och 

trycker över instickställe. 

 Sätt på plåster och återkoppla/förstärk positiv 

upplevelse.” vad duktig du var fast du var nervös”, ”det 

här var ju inga problem med så bra muskel att sticka 

i”…..etc.



Intramuskulär injektion

https://www.youtube.com/wa

tch?v=rr1zgujhtLg

https://www.youtube.com/wa

tch?v=HtK_bJ6Rt9c

https://www.youtube.com/wa

tch?v=uCZy8Aac4fk

https://www.youtube.com/watch?v=rr1zgujhtLg
https://www.youtube.com/watch?v=HtK_bJ6Rt9c
https://www.youtube.com/watch?v=uCZy8Aac4fk


Subkutan injektion

https://www.youtube.com/

watch?v=VMaX5NCzEyQ

https://www.youtube.com/watch?v=VMaX5NCzEyQ


Intrakutan injektion

https://www.youtube.com/

watch?v=f3w-MlDAdg0

https://www.youtube.com/

watch?v=jsVPwkV671A

https://www.youtube.com/watch?v=f3w-MlDAdg0
https://www.youtube.com/watch?v=jsVPwkV671A


Hur gör vi med barn

 ”Vad roligt att du kommer och hälsar på idag…!”

 Lugnt bemötande.

 Sitta i förälders knä eller 

ensam på vaccinationsstolen. 

 Välja plåster. Vaxiluskplåster. 

” Du ska få en stor kram av mamma/ pappa/ hålla handen”  

 Ljug ej att det inte gör ont. Bekräfta att det kan göra lite 

ont men att det går över.

 Vi avleder ibland med såpbubblor. Ibland med karamell. 

 Alla barn får välja leksak. Bekräfta att de var duktiga, 

förstärk positiv upplevelse. 

 Emla plåster kan ha bra effekt innan vaccination o 

påverkar inte immunsvaret. Studie är gjord i samband 

med s.c. injektion MPR vaccination.

 Alvedon vid behov efter vaccination. Ej som 

premedicinering.



Trubbel…

 Svimning/blodtrycksfall/lågt blodsocker. (Berätta om några typiska patientfall.) 

 Patienter som haft tidigare misstänkt allergisk reaktion vid vaccination av känd eller 

okänd anledning. Patienter som tidigare svimmat med kramptillstånd. Vaccination 

sker i samråd med läkare. Vi sätter PVK innan vaccination och har akutvagn in nära 

anslutning och låter patienten vara kvar i minst 30 minuter för övervakning efteråt.

 Barn där den medföljande föräldern/ medföljande vuxna personen ej är beslutsam. 

Förhandlar, förhalar, köpslår. Späder på oro. Falsk trygghet till barnet att den 

kommer slippa ”sticket”.

 Patienter som har en verklig fobi för att bli stucken.



 Bild 11 https://www.youtube.com/watch?v=rr1zgujhtLg 0-0.22

 https://www.youtube.com/watch?v=HtK_bJ6Rt9c 1.52-2.06

https://www.youtube.com/watch?v=uCZy8Aac4fk 2.00-2.10

Bild 12 https://www.youtube.com/watch?v=VMaX5NCzEyQ 1.55-2.05

Bild 13 https://www.youtube.com/watch?v=f3w-MlDAdg0 0.28-1.05 

https://www.youtube.com/watch?v=jsVPwkV671A 1.44-1.55

https://www.youtube.com/watch?v=rr1zgujhtLg
https://www.youtube.com/watch?v=HtK_bJ6Rt9c
https://www.youtube.com/watch?v=uCZy8Aac4fk
https://www.youtube.com/watch?v=VMaX5NCzEyQ
https://www.youtube.com/watch?v=f3w-MlDAdg0
https://www.youtube.com/watch?v=jsVPwkV671A

