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Information inför vaccination mot covid-19 på 
särskilda boenden  

Till en början är det enbart Pfizers vaccin Comirnaty vi har tillgång till, men 
sannolikt kommer snart fler vacciner att vara godkända. 
Information om vaccinationerna och respektive vaccin samlar vi på 
Region Norrbottens webbsida om covid-19 vaccination på NLL + 
 
Prenumerera på sidan och besök den regelbundet för att ta del av den 
senaste informationen. På sidan finns bl a:   
 

  Hälsodeklaration  
  Mall för ordination enligt generella direktiv 

  Information till den som erbjuds vaccination 

  Informationsmaterial till dig som vaccinerar 

  Instruktionsfilm och material om hur man blandar och 

 administrerar vaccinet (Pfizers vaccin Comirnaty)    

 
Tänk på: 

 Ta alltid del av information och utbildning om det vaccin som ska 
användas 

 För att får ett fullgott skydd krävs 2 doser  

 Samma vaccin ska ges vid dos 1 och dos 2 

 Beredskap och läkemedel för ev. överkänslighetsreaktion/anafylaxi 
ska som alltid finnas tillgänglig 

 Hälsodeklaration ska fyllas i innan vaccination 

 Innan vaccination ska personen som önskar vaccination få 
patientinformation om vaccination (Folkhälsomyndigheten) 

 Efter vaccinationen ska personen erhålla ett vaccinationskort med 
uppgifter om vaccinet efter vaccinationen (fr leverantören Pfizer) 

 Ev. generella direktiv ska fyllas i av för verksamheten medicinskt 
ansvarig läkare 

 Sjuksköterskor som om fattas av generellt direktiv ska ta del av och 
vara införstådda med vad detta innebär   

 
Nedanstående information gäller specifikt för Pfizers 
vaccin - Comirnaty 
 

Hantering av Comirnaty 

•  KÄNSLIGT för skakningar och stötar (mRNA-vaccin) 
• Hållbar 5 dygn i kyl när det tagits ut lågtempfrys (när det kommer till 

Norrbotten är det märkt med datum och klockslag när det är 
uttaget)  

• Får inte frysas igen då det väl tagits ur frys dvs. ALDRIG när ni 
hanterar det 

• Transportera vaccinet UPPRÄTT i en kylväska +2 till +8 °C och packa 
                  så att det ligger STABILT 

• Se till att transporttiden är så kort som möjligt 

https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Smittskydd/Covid-19-vaccination/
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• Kyl ner kylklamparna i kylskåp och sätt dem i transportlådan 
• Använd inte kylklampar som kylts ned i frysen vid transport av 

vaccin. Risken för att vaccinen fryser är för stor! 
• Se till att vaccinet läggs i kylen direkt vid ankomst till enheten. 
• Stöldbegärligt! Tänk säkerhet från mottagning till kassering av  

            injektionsflaskor (använd slutna kärl). Gäller även information t ex 
       exakta leveransplaner/vaccinplaner bör ej spridas.     

 
Spädning av vaccinet Comirnaty 
När vaccinet är blandat enligt instruktion är det hållbart i 6 timmar men bör 
användas omgående. Ska inte transporteras då Pfizer inte kan garantera 
stabilitet eller mikrobiologisk hållbarhet. Hållbarheten ligger i så fall helt på 
användarens ansvar. 
 
En flaska kan räcka till någon fler doser än de 5 doser som Pfizer garanterar, 
så tänk även igenom hur ni ska använda eventuella doser som ”blir över”. 
 
Leverans av vaccin till verksamheten 
I varje närsjukvårdssamordnare finns samordnare. 
 
Närsjukvårdssamordnaren ska bl a: 

 Kommunicera ut aktuell leveransplan till kommunens 
kontaktpersoner. Leveransplanen upprättas utifrån hur många 
doser som finns tillgängliga för regionen och kan komma att ändras. 

 Hjälpa till att utrusta vaccinationslokaler samt se till så flödet blir 
optimalt i samverkan med fastigheter och hälsocentralerna. 

 Vara länken för kontakter och information mellan olika aktörer i 
regionen och inom respektive närsjukvårdsområde. 

 Kalla till informationsträffar vid behov, för att få svar på frågor och 
funderingar. 

 
Det är möjligt att justera doserna lite inom respektive närsjukvårdsområde, 
men målsättningen är att alla doser enligt leveransplanen ska ut för att 
användas så snart som möjligt!  
 
Kommunens kontaktperson: 

 rapporterar in planerat antal doser per vecka till 
Närsjukvårdsamordnaren. 

 rapporterar givna doser per vecka till Närsjukvårdsamordnaren. 
 

Specificera enligt de excelfiler som skickas ut till angiven kontaktperson 
inom kommunen så att det framgår om det gäller SÄBO, 
hemtjänstgrupp/område och om det är brukare, hushållskontakt eller 
personal. 

 
Beställning av vaccin  
FO Läkemedel beställer vaccin och NaCl för spädning (till Pfizers vaccin).* 
Comirnaty (Pfizers vaccin) får ni på tisdagar enligt ordinarie transportturer 
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för läkemedel. Andra vaccin kommer troligtvis att levereras ut onsdagar, 
men de har längre hållbarhet i kyl.  
 

Mottagaren på HC kvitterar leveransen och placerar direkt vaccinet i kylen.  

Inleverans i Beställningsportalen/Raindance utförs enligt ordinarie rutiner 

av mottagande enhet (HC/Sjukhus). Då ordern ligger mot kst 01929 måste 

man dock söka upp ordern på ordernummer (IN-nr) för att kunna göra 

inleverans. Vid problem, kontakta e-handelskontoret e-

handelskontoret@norrbotten.se alt tel. 71250. 

*Privata HC får egna instruktioner för beställning. 

Beställning av material 
Material, enligt listan nedan för Pfizers vaccin, skickas ut per automatik från 
Länsservice till HC/Sjukhus utifrån antal beställda doser vaccin.  
 
Materielleverans för vaccination (enligt lista) till särskilda boenden sker 
enligt lokal rutin som upprättas i samverkan med Närsjukvårdssamordnare. 

 

Art nr Benämning Användning  

35522 Spruta 1 ml   För administrering 120st/fp 

11139 Spruta 2ml Kan anv för iordningsställande och administrering 100st/fp 

11140 Spruta 5 ml    För iordningsställande 100st/fp 

10276 Kanyl rosa För iordningsställande och uppdragning  100st/fp 

10272 Kanyl blå För administrering 100st/fp 

17740 Injektionstork - 100st/fp 

35309 Injektionstork - 200st/fp 

10255 Plåster - 250st/fp 

 
 
Kylbag kan vid behov beställas från Länsservice – kontakta Ann-Catrine 
Randeblad, Länsservice. 
 
Vem som packar och hämtar och vem som står för kylbagarna är 
överenskommet lokalt mellan kontaktpersoner inom respektive kommun 
och närsjukvårdssamordnare. 
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