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Praktiskt handhavande vid 

vaccination  

Inför vaccination 

1. Planera lämpliga vaccinationsdagar tillsammans med aktuell mentor. Extra tid 

behövs för elever som känner sig oroliga och för årskurs 2 som med fördel har 
medföljande vårdnadshavare.  

2. Lokalmässiga krav för vaccinationsverksamhet är en lokal där det finns möjligheter 

till handtvätt och tillgång till brits/säng/soffa eller liknande för att elev ska kunna lägga 

sig ner vid behov.   

3. Beställ vaccin. Kontrollera att du har kundnummer hos respektive leverantör. Vid 
beställning av vaccin är det viktigt att uppge önskad leveransdag för att kunna ta emot 
vaccinet på ett säkert sätt vid leverans till skolan. Vaccinet ska förvaras i låst kylskåp (+2 

till + 8 grader). Termometer ska finnas i kylskåpet. Om vaccin fraktas mellan skolor ska 
detta ske i kylväska. Se över vaccinationsmaterial och akutmediciner enligt 

”Akutläkemedel vid allergiska reaktioner”, se webbhandboken.  

4. Information till klass/elev och utdelning av vaccinationssamtycke. Power Point 
presentationer finns i webbhandboken för vaccination i samband med MPR och HPV. 

Informera om varför vaccination erbjuds och vilka sjukdomar vaccinet skyddar mot. 

Var förberedd på frågor om biverkningar. Beskriv hur vaccinationen kommer att gå till 

praktiskt. Berätta att EMLA-plåster finns att köpa på apoteket vid behov och att 
vårdnadshavare eller annan vuxen är välkommen att närvara vid vaccinationen.  

5. Vaccinationssamtycke skickas hem och samlas in. Underskrift av vårdnadshavarna 
krävs. Samtycket för vaccination scannas in under journalposten 

”Vaccinationssamtycke”. Bocka i ”Ja/Nej” på frågan ”Samtycke till vaccination?”. Det 

öppnas då en dokumentationsrad där du tar medicinsk ställning till om eleven ska få 
det erbjudna vaccinet eller inte och anger vilken vaccination det gäller. Dokumentera 
vilket datum blanketten är underskriven, samtycket gäller 1 år. 

6. Genomgång av journal för medicinskt ställningstagande och ordination. För varje 
elev bedöms vaccinationsstatus, anamnes, ev. överkänslighetsreaktioner vid tidigare 

vaccinationer, allergier och eventuella sjukdomstillstånd. Vid oklarhet kontaktas 

vårdnadshavare och/eller skolläkare. Be vårdnadshavare att kontakta behandlande 
läkare vid behov.  
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7. Informera elev/vårdnadshavare om när vaccinationen ska äga rum (Blankett -Tid för 
vaccination). 

8. Dokumentera ordinationen i elevens journal genom att klicka på ”ordination” i PRN 
(se lathund i webbhandboken). Om eleven har pappersjournal ska det tydligt framgå 
att det är en ordination, vaccinets innehåll, vaccinets namn, mängd samt lokalisation. 

Detta förutsatt att eleven ska ha vaccinet inom det allmänna 

barnvaccinationsprogrammet. Om så inte är fallet ordineras vaccinet först av 
skolläkaren och därefter görs en ordination i Prorenata. 

Vaccinationsdagen 

1. Utrustning och läkemedel för behandling av överkänslighetsreaktioner ska finnas 

tillgängligt. Ta fram adrenalinpennor eller Adrenalin Bradex. Om du inte har 
adrenalinpenna så drar du upp adrenalin.  Ta fram kortison-och antihistamintabletter 
samt blodtrycksmanschett och stetoskop. 

Tänk på att inte bryta vaccinets kylkedja; ta inte fram mer än några doser i taget. 

2. Läs igenom åtgärder vid anafylaktisk reaktion före vaccinering. 

3. Förbered ev. saft eller frukt att bjuda vaccinerad elev på. 

4. Avfallsburk för skärande stickande avfall ska finnas på plats och hela sprutan med 
kanyl läggs i burken direkt i anslutning till vaccinationen. 

5. Vaccination ska alltid ske tillsammans med annan skolsköterska på 
mottagningsrummet när vaccination sker enligt det allmänna 

barnvaccinationsprogrammet, d.v.s. behörig skolsköterska har ordinerat vaccinet. Vid 

enstaka vaccinationer, se ”Restvaccinationer” i slutet av dokumentet. 

6. Vid vaccinationstillfället bör endast en elev i taget vara inne hos skolsköterskan. 

7. Journal på varje elev som vaccineras ska vara framtagen digitalt/analogt. 

8. Vårdnadshavarens vaccinationssamtycke krävs för genomförande av vaccinationen. 

Vaccinationssamtycket ska vara framtaget vid vaccination.  

9. Klasslista över de elever som ska vaccineras får användas endast som checklista. 
Klasslistan får inte användas för vaccinationsdokumentation.  

10. Säkerställ elevens identitet genom att efterfråga elevens födelsedata och namn. 
Stäm av aktuellt allmäntillstånd och med frågorna enligt vårdnadshavares ifyllda 

samtycke. Kontrollera om eleven fått annan vaccination de senaste fyra veckorna. 
Bered vaccinet då eleven är på rummet och innan dess kontrollera att aktuellt vaccin 

stämmer mot samtycket med din vaccinationskollega innan injektion. 

11. Administreringssätt: Använd inte samma kanyl för vaccinering som för uppdragning 

av vaccin p g a kontaminationsrisk. Vaccinet ges med kanyl med säkerhetsfunktion (nr 
16, 25 mm) intramuskulärt i deltoideusmuskeln. 

Vid vaccination med diTekiBooster rekommenderas att sprutan skakas före 
användning och att luftbubblor ”släpps ut” från sprutan före intramuskulär injektion i 

deltoidmuskeln. För Gardasil 9 finns inga rekommendationer att ta bort luftbubblan 

innan administrering. MMRVAXPRO bereds av skolsköterskan på mottagningen och 
luftbubblor tas bort innan administration. 
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12. Dokumentation i journalen ska alltid göras direkt i samband med vaccinationen. 
Datum, vaccintyp, batchnummer och vaccinationsställe ska dokumenteras.  

För analog journal: 
T. e x  Inj. Priorix (MPR)  0,5 ml ges i.m i vänster arm enligt vårdnadshavarens samtycke  
batchnummer/klisterlapp + signatur. Datum för vaccination dokumenteras även i 

vaccinationsschemat i journalen. Eventuella reaktioner ska dokumenteras. 

 
För digital journal: 

Se lathund för vaccination i webbhandboken Prorenata/Lathundar 

13. Efter vaccinationen kan eleven erbjudas exempelvis ett glas saft eller frukt.  

14. Efter avslutad vaccination får eleven ett vaccinationsintyg att ta hem till 
vårdnadshavare. Om eleven är ofullständigt vaccinerad efter dTp i årskurs 8, skickas 
vaccinationsintyget även hem brevledes till vårdnadshavare. Detta för att säkerställa 

att informationen når vårdnadshavare. 

15. Eleven stannar kvar i väntrummet eller i anslutning till vaccinationslokalen i 

15 minuter för observation för att uppmärksamma eventuella reaktioner efter 

vaccinationen. 

16. Om en elevs reaktion efter vaccination avviker från det förväntade ska 

vårdnadshavare alltid kontaktas och reaktionen dokumenteras i elevens journal. 

17. Rapportera kraftiga biverkningar. Läs mer i webbhandboken kapitel 

Biverkningsrapport. 

Vaccination efter ordination av skolläkare 

Då vaccination utförs efter ordination av skolläkare kan vaccinationsförfarandet se 

annorlunda ut eftersom dessa vaccinationer inte sker klassvis. 

Skolsköterskekollega/skolläkare ska finnas i närbeläget rum och vara informerad om 
att vaccination sker. Närbeläget rum innebär att kollegans uppmärksamhet kan 
påkallas genom att hen hör när ansvarig skolsköterska ropar. Den skriftliga 

ordinationen ska skrivas ut och kontrolleras vid iordningställandet av vaccinet för att 

säkerställa att rätt vaccin ges till eleven. 

Vaccination efter ordination av skolsköterska 

Den skolsköterska som är ansvarig för vaccinationen (skolsköterskan på skolan eller 
kollegan med formell kompetens) har ansvar för hela vaccinationsförfarandet, det vill 

säga: 

1. Ordination av vaccination genom att göra det medicinska ställningstagandet 

efter genomläsning av journal, kontroll av samtycke samt dokumentera 

ordinationen. 
2. Iordningsställande av vaccin 
3. Identitetskontroll  

4. Vaccinering 
5. Signering i journal och av vaccinationsintyg 

 
Ansvarig skolsköterska och kollega gör en arbetsfördelning gällande 
vaccinationsarbetet. Den skolsköterska som arbetar vid datorn loggar in med sin 
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Yubikey och dokumenterar den administrativa delen genom att välja ansvarig 
skolsköterska och batchnummer i elevens journal och spara anteckningen. Ansvarig 
skolsköterska signerar sedan anteckningen och då skickas informationen till 

vaccinationsregistret. Se manual för vaccination i webbhandboken; 
Prorenata/Lathundar.  

 

Restvaccinationer/kompletterande vaccinationer 

Vid enstaka restvaccinationer eller kompletterande vaccinationer, kan vaccination ges 

av ansvarig skolsköterska med skolsköterskekollega/skolläkare i närbeläget rum. 
Närbeläget rum innebär att kollegans uppmärksamhet kan påkallas genom att hen hör 

när ansvarig skolsköterska ropar. 
Om du som skolsköterska är van vaccinatör finns möjlighet att genomföra 
okomplicerade vaccinationer med annan skolpersonal, rådgör alltid med MLA på Barn- 

och elevhälsan innan. 


