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Covid-19 - Antikoagulantiabehandling vid vaccination 
mot covid-19 
 

Vaccin mot covid-19 ska ges intramuskulärt. Vid intramuskulär injektion hos patienter 
som behandlas med antikoagulantia finns viss risk för muskelblödning. Låt patienten 
trycka på vaccinationspunkten 2–3 minuter efter vaccinationen. 

För patient med Waran eller Warfarin  
- Patienter med stabila PK-INR (kontrollintervall 4 veckor och längre) kan vaccineras 
utan särskild kontroll.  
- Patienter med kontrollintervall kortare än fyra veckor meddelar vaccinationsdatum till 
AK-mottagningen för kontroll av PK-INR värdet på samma sätt som rutin vid 
planeringen för andra ingrepp.  
- Patienter som kombinationsbehandlas med Waran eller Warfarin och 
trombocythämmare (exempel acetylsalicylsyra, klopidogrel, tikagrelor) meddelar 
vaccinationsdatum till AK-mottagningen för kontroll av PK-INR värdet på samma sätt 
som rutin vid planeringen för andra ingrepp. 

För patient med Eliquis och Pradaxa  
- Hoppa över morgondosen antikoagulantia vaccinationsdagen och ta kvällsdosen minst 
2 timmar efter vaccinationen.  
 
För patient med Lixiana, Xarelto eller lågmolekylärt heparin  
- Ta tabletten/injektionen antikoagulantia 2 timmar efter vaccination. 
 
För patient med trombocythämmare (exempel acetylsalicylsyra, klopidogrel, 
tikagrelor) men inte i kombination med Waran eller Warfarin 
- Ta tabletterna som vanligt oavsett tidpunkt för vaccination. 

 
 
Om patient som kommer för vaccination har tagit sin morgontablett, ombokas den till 
samma dags eftermiddag vid 16.00-18.00.  
Om patienten står på antikoagulantia i två-dos, uppmana patienten att ta sin 
kvällsdos som vanligt men inte tidigare än klockan 20.00. 
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Relaterad information 
 
Patientinformation - Behandling med blodförtunnande läkemedel vid vaccination 

http://platina.lvn.se/filer/8E/8ebcd7cd-29c7-4992-913c-d280cc3c56ac.pdf

