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Covid-19-vaccinering för patienter med 
tidigare känd allergi och överkänslighet  
 

Utarbetad av överläkare Allergisektionen vid VO lungmedicin, allergologi och palliativ 

medicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i samarbete med chefläkare Närhälsan  

Bakgrund  

Dokumentet är framtaget av Allergisektionen Sahlgrenska universitetssjukhuset i 

samverkan med Primärvården. Det bygger på Svenska Föreningen för Allergologis 

(SFFAs) riktlinjer kring covid-19-vaccinering av personer med tidigare allergi och 

överkänslighet (www.sffa.nu). 

 

Nytt sedan version 2:  

 Handläggning av patienter som fått minst en dos covid-19-vaccin utan allergisk 

reaktion. 

 Patienter med tidigare anafylaxi ska vaccineras med första dos inom öppenvård 

med läkarkompetens och utrustning för ev. anafylaxi, inte i tillfälliga vårdlokaler. 

Övervakning 30 minuter. 

 Om patienten tidigare fått minst 1 dos utan allergisk reaktion kan nästföljande doser 

ges inom öppenvård, inklusive hos extern vaccinatör.  

 Övervakning 15 min. 

 

Vaccination vid Systemisk mastocytos, se nedan. 

 

Anafylaxiberedskap krävs på alla vaccinationsmottagningar.  

 

Med öppenvård menas vårdcentral och extern vårdgivare som vaccinerar utanför sjukhus. 

 

Allmän bedömningsgrund gällande vårdnivå för vaccinering  

Merparten av alla allergiker bedöms kunna vaccineras inom öppenvård. Risken för 

anafylaktiska reaktioner mot covid-19-vaccin bedöms som låg.  

Luftvägsallergier: Patienter med luftvägsallergier mot pollen, pälsdjur, kvalster eller 

andra luftvägsallergener kan vaccineras inom öppenvård. Övervakning minst 15 minuter.  

 

Födoämnesallergier: Patienter med födoämnesallergi kan vaccineras inom öppenvård, 

övervakning minst 15 minuter. Tidigare anafylaxi, se ruta ovan.  
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Bi-getingallergi: Patienter med bi-/getingallergi kan vaccineras i öppenvård, övervakning 

minst 15 minuter. Tidigare anafylaxi, se ruta ovan.  

 

Latexallergi: Patienter med latexallergi kan vaccineras i öppenvård, övervakning minst 15 

minuter. Tidigare anafylaxi, se ruta ovan.  

    

Läkemedelsöverkänslighet: Patienter med tidigare överkänslighetsreaktioner mot 

läkemedel kan vaccineras i öppenvård, övervakning minst 15 minuter. Tidigare anafylaxi, 

se ruta ovan.  

  

Undantag från första dos inom öppenvård:  Om tidigare anafylaxi mot 

injektionsläkemedel eller upprepade anafylaxier mot p.o läkemedel, ska vaccination 

avvaktas och allergolog konsulteras. Om patienten tidigare fått minst en dos covid-19-

vaccin utan allergisk reaktion, kan övriga doser ges inom öppenvård, med läkarkompetens 

och utrustning för ev. anafylaxi, inte i tillfälliga vårdlokaler. 

  

Överkänslighetsreaktion vid tidigare vaccinering med andra vacciner: Patienter med 

tidigare lindriga/måttliga reaktioner (ej sjukhusvårdskrävande) mot något vaccin kan 

vaccineras inom öppenvård, övervakning minst 30 minuter. Vid tidigare anafylaxi mot 

något vaccin konsultera allergolog. Om patient fått minst en dos covid-19-vaccin utan 

reaktion kan nästföljande dos ges i öppenvård. 

  

Reaktion vid tidigare dos av covid-19-vaccin: Patienter som fått allvarlig/anafylaktisk 

eller svårbedömbar reaktion vid tidigare dos av covid-19-vaccin ska inte ges ny dos av 

detta vaccin. Vaccinera ej, konsultera allergolog.  

  

Angioödem: Patienter med angioödem kan vaccineras inom öppenvård, övervakning minst 

15 minuter. Även patienter med hereditärt angioödem kan vaccineras inom öppenvård. 

 

Systemisk mastocytos: Vaccinera ej, konsultera den specialistmottagning som normalt 

sköter patienten. Första dosen av covid-19-vaccin bör ges på sjukhus. Om ingen reaktion 

vid dos 1, kan patienten vaccineras inom öppenvård, med läkarkompetens och utrustning 

för ev. anafylaxi, inte i tillfälliga vårdlokaler. 

 

Vid allergologkonsultation skriv i första hand remiss, ange telefonnummer till 

inremitterande.  

Innehållsansvarig  
Monica Arvidsson, överläkare Allergisektionen Sahlgrenska universitetssjukhuset.  
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