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Rutin 

Säkerhet för covid-19-vaccinerande 
enheter - Version 3. 
Covid-19 vaccin är nödvändig för att värna befolkningens liv och hälsa 
och samhällets funktionalitet. Västra Götalandsregionen (VGR) utgår 
från att vaccinet är skyddsvärt och kan utsättas för antagonistiska 
handlingar. Därför ska vissa säkerhetsåtgärder genomföras i samband 
med hantering av vaccin. 

Förändringar jämfört med föregående version av 
dokumentet 

• I checklista har en ny punkt om lagerjournaler lagts till. 

Checklista säkerhet vid hantering av vaccin och 
vaccination 

• Information om var vaccinet förvaras centralt och distributionsplan 

är skyddsvärd information och ska omfattas av sekretess enligt 

offentlighets- och sekretesslagen 18 kap 8 §. 

• Lokaler där vaccination kommer genomföras är ej att betrakta som 

offentliga platser och besökare vistas endast i lokalen för Covid-

19-vaccination.    

• Transport av vaccin mellan enheter ska ske enligt enhetens tidigare 

rutiner för att transportera läkemedel och vaccin. Hänsyn ska tas 

till de krav vid transport som ställs för det enskilda vaccinet.  

• Lagerjournaler ska föras för Covid-19-vaccin på vaccinspecifik 

lagerjournal. Antal mottagna flaskor vid införande i förråd, antal 

uttagna flaskor vid iordningsställande samt antal kasserade flaskor 

ska saldoföras i lagerjournal. 

• En samordningsansvarig funktion, som är nåbar även utanför 

kontorstid, ska utses för att ansvara för vaccinationsplatsen och 

säkerställa att:  

o Enhet som förvarar vaccin över natten har ett larmat 

skalskydd. Saknas larmat skalskydd ska rum där vaccin 

försvaras larmas. Larmet ska vara kopplat till upphandlad 

larmoperatör som ska ha kännedom om att vaccin förvaras i 

lokal. Polis ska larmas vid larm.  
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o Lokal där vaccinet förvaras dagtid larmas då personal ej finns 

på plats.  

o Vaccinet förvaras enligt tillverkarens krav samt oåtkomligt för 

obehöriga i låst och larmat utrymme. 

o Omhändertagande och hantering för destruerande av riskavfall 

och emballage. Detta för att undvika att förpackningar används 

i bedrägliga syften. Sprutor, kanyler och flaskor hanteras som 

riskavfall. 

o Hantering av vaccinationskort för att undvika att de används 

för bedrägliga syften.  

o Beredning sker i enskilt rum och i linje med instruktion för 

vaccinet. 

o Övrigt material som till exempel sprutor, vaccinationskort, 

kanyler förvaras inlåst eller under uppsikt. 

Person- och fysisk säkerhet 
• Vaccinerade enheter ska ha tydliga ordningsregler och 

handlingsplan vid händelse av medicinsk incident eller personhot.  

• Personer som fått sin vaccination ska vara under uppsikt i 15 

minuter. 

• Brandutrustning, släckare och filt skall finnas tillgänglig och man 

följer de instruktioner som finns i lånad/hyrd lokal. 

• Förvara egna värdesaker inlåst om möjligt eller bär dem på er. 

Minimera dessa i största utsträckning. 

Vid stöld eller ordningsstörningar.  
• Polisanmälan görs omedelbart. 

• Rapport görs i MedControl PRO och skickas till verksamhetens 

egen säkerhetsfunktion för kännedom. Privata vårdgivare nyttjar 

sitt avvikelsesystem och meddelar till: sakerhet-

beredskap@vgregion.se 

Övrig säkerhet 
• Vid opinionsyttringar, demonstrationer eller där individer eller 

organisationer stör, saboterar eller hindrar planerat vaccinationsflöde, ska 

polisen kontaktas via 112. 

Ordningsregler vaccinationslokal 
• Samordningsansvarig person ansvarar för att ordningsregler är 

kända och följs. Varje medarbetare ansvarar för att följa den 

gällande versionen av rutinen. 

• I vaccinationslokal gäller nolltolerans mot diskriminering, hot, 

kränkningar och våld.  
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• I vaccinationslokal och i anslutning till vaccinationslokal gäller 

generellt foto- och filmningsförbud.  

• Vaccinationslokal är inte en allmän plats, vilket innebär att om 

någon bryter mot ordningsreglerna kan personen avvisas.  

• Medföljande får inte störa vårdarbetet och vårdpersonal har rätt att 

begränsa personantalet i vaccinationslokalen.  

• Alkohol- och droganvändning inom vaccinationslokal är förbjudet.  

• Rökförbud råder inom vaccinationslokal.  

• Vapen får inte bäras inom vaccinationslokal.  

• Vaccinationslokal entré skall vara fria för passering, bland annat av 

integritetsskäl.  

• Ingen, vare sig representanter för politiska/religiösa organisationer, 

journalister eller försäljare har rätt att verka inom vaccinationslokal 

utan tillstånd. Tiggeri får inte förekomma inom vaccinationslokal.  

• Hundar är förbjudna inne i vaccinationslokal, undantag gäller för 

ledarhundar och hundar som används vid yrkesutövning (till 

exempel polishundar).  

  

 

 

 


