
Egenerklæringsskjema for Comirnaty – Ansatte ved UNN HF 
 

 

 

NAVN ANSATT (BLOKKBOKSTAVER): 

 

 

Fødsels- og pers.nr: 

 

 

Klinikk og avdeling (ikke forkortelser): 

 

 

Yrke/Stilling:  

 

 

 

Husk minimum 20 minutters observasjonstid etter vaksinasjon    

Egenerklæring JA Nei 

1. Føler du deg syk eller har du feber? 

Vaksinasjon bør utsettes ved akutt infeksjonssykdom med feber over 380C 

  

2. Har du blødersykdom eller bruker blodfortynnende medisin?   

3. Har du fått influensavaksine eller annen vaksine den siste uken?    

4. Har du hatt en alvorlig straksreaksjon ved tidligere vaksinasjon?   

5. Behandles du med allergivaksinasjon (hyposensibilisering)?   

6. For kvinner: er du gravid ?   

7. For kvinner: ammer du?   

 

Dato/år:                 Signatur ansatt: 

 

……………………………………..……………………………………………………………. 

FOR VAKSINATØR:                                                  

Vaksinested:  Intramuskulært m. deltoideus (sett ring rundt):   hø/ve              

Navn vaksine:  Comirnaty Lot/batch nr.: 

Signatur vaksinatør  SYSVAK: 

Kommentar fra vaksinatør: 

 

 

 

 

 

 

  



Veiledning til tiltak etter eventuelle ja-svar i skjemaet: 

 
1. Vaksineringen utsettes til personen er i form og ikke har feber.  

2. Personer med hematologiske tilstander, som f.eks. arvelige blødningstilstander eller 

alvorlig trombocytopeni må vurderes individuelt. Personer som får platehemmere eller 

antikoagulasjon kan vanligvis vaksineres mot covid-19. Det er liten risiko for blødning 

ved vaksinering i deltamuskelen. Ved tegn til blødning bør stikkstedet komprimeres. 

Unngå å sette vaksinen i sete- eller lårmuskulatur.  

a. Veiledning for ulike legemidler:  

b. Platehemmere (acetylsalisylsyre, klopidogrel, prasugrel, tikagrelor): Kan 

vaksineres. 

c. Direktevirkende orale antikoagulasjonsmidler, DOAK (apixaban, dabigatran, 

edoksaban, rivaroksaban): Kan vaksineres. Hvis mulig kan vaksinasjonen gis 

like før neste dose for å redusere risikoen for blødning. Dersom dette er 

vanskelig å organisere kan vaksinen gis likevel.  

d. Warfarin: Kan vaksineres dersom INR er under 3.5. Det er ikke nødvendig å 

måle INR rett før vaksinasjon dersom nivået har vært stabilt. Lavmolekylære 

hepariner (dalteparin, enoksaparin): Kan vaksineres. Hvis mulig kan 

vaksinasjonen gis like før neste dose for å redusere risikoen for blødning. 

Dersom dette er vanskelig å organisere kan vaksinen gis likevel. 

3. Det er begrenset erfaring med de nye koronavaksinene og koronavaksiner bør derfor 

fortrinnsvis ikke gis samtidig med andre vaksiner. FHI anbefaler minimum en ukes 

intervall fra en annen vaksine gis til koronavaksine gis.  

4. Personer som noen gang har hatt en alvorlig straksallergisk reaksjon, har høyere risiko 

enn andre for å reagere allergisk på noe annet, og bør vaksineres under god beredskap 

og med forlenget observasjonstid. 2. dose Comirnaty® skal ikke gis hvis alvorlig 

reaksjon ved første dose. 

5. Det bør gå minst en uke fra siste injeksjon med et allergenekstrakt til en vaksine gis. 

Neste injeksjon med allergenekstraktet kan deretter gis tre uker etter vaksinasjonen. I 

noen tilfeller anbefales det at neste dose av allergenekstraktet i tillegg reduseres med 

ett dosetrinn.  

6. Det er hittil lite erfaring med vaksinasjon av gravide. Det er foreløpig ikke aktuelt med 

en generell anbefaling om vaksinering av gravide. UNN vil i første omgang ikke tilby 

vaksine til gravide ansatte.  

7. Ammende kvinner kan ta vaksinen, på lik linje med andre. Selv om effekten til 

vaksinen hos ammende ikke er undersøkt, er den medisinske vurderingen at det ikke er 

sannsynlig at vaksinering av moren innebærer noen risiko for barnet. Det anbefales 

ikke å avbryte ammingen etter vaksinering.   

 

For mer informasjon om vaksine, se www.unn.no/koronavirus - klikk på knappen 

«Informasjon til ansatte, ledere, studenter og frivillige». Du vil der finne mer informasjon om 

vaksinering. 

 

http://www.unn.no/koronavirus

