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Handläggning vid misstanke om biverkningar efter 
vaccination mot covid-19 
Gäller för: Hälso- och sjukvård  
 

Det är vanligt med övergående biverkningar efter vaccination mot covid-19 såsom trötthet och feber 
samt ömhet vid injektionsstället eftersom immunförsvaret reagerar på vaccinationen. I mycket 
sällsynta fall kan det uppstå allvarliga biverkningar och alla personer som vaccineras förses därför 
med skriftlig information om vikten att söka vård vid allvarliga symtom. Det är viktigt med adekvat 
utredning och biverkningsrapportering vid misstanke om biverkning efter vaccination mot covid-19.   

 

Myokardit och perikardit  
Mycket sällsynta fall av myokardit och perikardit har rapporterats efter vaccination med mRNA-
vaccin mot covid-19. De flesta fall var lindriga och gick tillbaka inom några dagar. Fallen inträffade 
mestadels inom 14 dagar efter vaccinationen, oftare efter den andra dosen och hos yngre män.  

Symtom på myokardit och perikardit kan variera men innebär ofta andfåddhet, kraftfulla hjärtslag 
som kan vara oregelbundna och bröstsmärtor. Tillstånden försvinner vanligtvis av sig självt eller efter 
behandling.  

 
Att vara uppmärksam på  
Personer som vaccineras mot covid-19 i Region Värmland erhåller skriftlig information om att söka 
vård om allvarliga symtom uppstår efter vaccination.  
 
Till allvarliga symtom räknas till exempel:  

 Bröstsmärta  
 Påverkan på andningen  
 Hjärtklappning 

 
Handläggning 
Sedvanlig utredning med kliniskt status inklusive EKG och remiss till närmaste internmedicinsk klinik 
för bedömning. 
 
Vårdpersonal bör rapportera alla fall av myokardit eller perikardit hos personer som nyligen har 
vaccinerats med covid-19 vaccin till Läkemedelsverket.  
 
De som insjuknat med myokardit eller perikardit efter vaccination mot covid-19 bör inte vaccineras 
med dos 2.  
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