Ordination av Hepatit B-vaccination
• Gäller endast elever på Vård -och Omsorgsprogrammet
• Ska användas av skolsköterskor inom gymnasiesegmentet, AcadeMedia
- Se dokumentet Hepatit B – Bilaga för bakgrund till denna vaccinationsrutin.

Som för alla injicerbara vacciner kan sällsynta fall av anafylaktiska reaktioner till följd av administrering av vaccinet
inträffa. Adekvat medicinsk behandling ska därför alltid finnas i beredskap.

Indikation

Läkemedel

Dosering

Kontraindik.

Övrig information

Hepatit B,
grundvaccinering
inför APL.

Engerix-B 20
µg/ml, förfylld
spruta.

1 ml/dos.
Totalt ges 3 doser.
Ges i 0,1 och 6 månschema.
(T.ex.Sept – Okt – April)

Överkänslighet mot
någon komponent i
vaccinet.

Kan ges samtidigt som
vaccin mot DTPPolio,
MPR och HPV men ges
då på olika inj.ställen.

Gäller enbart
elever på Vårdoch
Omsorgsprogram
met

Ges intramuskulärt i
deltoideusmuskeln, på
utsidan av överarmen.

Akut sjukdom med
feber.

Max 2 vacciner/tillfälle.

.

Får ALDRIG ges
intravenöst!

Grad av serologiskt skydd vid månad 7 utifrån ovanstående 0,1 och 6 mån-schema = 96%!
Mycket vanliga biverkningar enligt FASS;
smärta, rodnad och svullnad vid injektionsstället. Ge råd om egenvård.
Vanliga biverkningar enligt FASS;
trötthet, huvudvärk och feber >37,5 samt sjukdomskänsla och symtom från GI-kanalen. Ge råd om egenvård.

Rapportering av sällsynta/mycket sällsynta biverkningar;
Rådgör med din skolläkare angående vidare handläggning om det uppkommit ovanliga biverkningar, se FASS, eller
vid reaktion som inte ens kommenteras i FASS.
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar även efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att
kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje
misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, https://www.lakemedelsverket.se/sv
Läkemedelsverket efterfrågar vissa uppgifter i anmälningsformuläret. T. ex. uppgifter om;
• dig som rapporterar
• den som drabbats av den misstänkta biverkningen
• vilket/vilka läkemedel som är misstänkta och vilka övriga läkemedel som man tar
• vilka de misstänkta biverkningarna är
• annan sjukdomshistorik för den drabbade personen.
Fyll i så många uppgifter som möjligt, det ger handläggarna en bättre helhetsbild av händelsen.
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