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Oplysning om injektionsteknik ved vaccination mod COVID-19 

 

Sundhedsstyrelsen modtager i øjeblikket en række henvendelser om, hvor-

dan vaccination mod COVID-19 skal udføres. Særligt er der tvivl om, om 

man skal aspirere (dvs. trække stemplet lidt tilbage igen) før man indgiver 

vaccinen. 

 

Sundhedsstyrelsen skal i den forbindelse bede regionerne og de delegerende 

læger gøre alle vaccinatører bekendt med den injektionsteknik, som er be-

skrevet i Retningslinjen for håndtering af vaccination mod COVID-191 i ka-

pitel 6.3. Nedenfor er denne injektionsteknik beskrevet og uddybet.  

 

Injektionsteknik ved vaccination mod COVID-19 

Udførelsen af selve vaccinationen foregår som følger: 

 Vaccinen skal gives i en muskel (intramuskulært). Det anbefalede in-

jektionssted er i musculus deltoideus (den store skuldermuskel), hvor 

den er tykkest. (figur 1). Hvis der er kontraindikationer for at vacci-

nere i musculus deltoideus, eller hvis patienten har præference, kan 

vaccinen gives i den midterste del af musculus vastus lateralis (lår-

musklen) 

 Der skal anvendes en steril éngangssprøjte påsat en intramuskulær ka-

nyle (størrelse 22-23 G). En kanylelængde på 20-25 mm vil typisk 

være passende, men længden bør tilpasses personens størrelse og skal 

fx være længere hvis der er et særligt tykt fedtlag over skuldermusk-

len.  

 Huden skal desinficeres (med ethanol 70-85%) i et ca. 5x5 cm. stort 

område før injektion af vaccinen. Før huden desinficeres, skal den 

være synligt ren og tør. Desinfektionsmidlet skal tørre, før huden per-

foreres, og huden må ikke berøres, efter huddesinfektionen er udført 

og desinfektionsmidlet tørret. 

 Huden over injektionsstedet udspændes mellem tommelen og de øv-

rige fingre. Huden over injektionsstedet skal udspændes ’som et trom-

meskind’, og må ikke klemmes til en fold, da dette kan øge risikoen 

for ikke at komme ind i muskelvævet. Injektionssprøjten holdes som 

en dartpil mellem tommel- og pegefinger. Kanylen bør gennemtrænge 

huden i en vinkel på 90˚. 

                                                 
1 https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Retningslinjer-for-haandtering-af-vaccination-

mod-COVID-19  



 Side 2 

 Lige efter at kanylen er stukket ind i musklen, skal vaccinatøren 

trække stemplet lidt tilbage igen (aspirere), så man sikrer sig, at vacci-

nen bliver givet i musklen og ikke i en blodåre. Ved det lette tilbage-

træk på stemplet skal der ses efter blodtilblanding i vaccinevæsken, 

som kan være tegn på at kanylespids er placeret i blodkar, og selv ved 

mindste mistanke om trækkes hele nålen ud, og der skiftes indstikssted 

evt. i anden muskel 

 Vaccinen indgives, og kanylen trækkes herefter ud med en rask bevæ-

gelse. 

 

 

Særligt vedr. aspiration før vaccinen gives 

Sundhedsstyrelsens anbefaling om at aspirere før COVID-19 vaccination 

bygger på et forsigtighedsprincip og overvejelser om, at aspiration er den 

eneste mulighed for at sikre, at man ikke fejlagtigt har ramt et kar. Anbefa-

lingen ligger ud over, hvad der vanligvis anbefales i forbindelse med vacci-

nation, hvor man ikke behøver at aspirere før injektion af en vaccine. 

 

Det blev besluttet at anlægge forsigtighedsprincippet, fordi der i vaccinernes 

produktresumeer (dvs. den beskrivelse af vaccinens egenskaber og de betin-

gelser, der knytter sig til den, som lægemiddelmyndighederne har godkendt)   

tydeligt gøres opmærksom på, at vaccinen skal gives i en muskel og ikke må 

gives i en blodåre (intravaskulært), i underhuden (subkutant) eller i huden 

(intradermalt). Denne anbefaling har været gældende siden udgivelse af Ret-

ningslinjen for håndtering af vaccination mod COVID-19 v. 1.0 af 22. de-

cember 2020.  

 

Det er den delegerende læges ansvar, at vaccinationen bliver udført korrekt. 

Som beskrevet i kapitel 7 i Retningslinjen for håndtering af vaccination mod 

Vaccinen skal gives i 
musklen. Det anbefalede 

injektionssted er i mu-
sculus deltoideus (den 

store skuldermuskel), 

hvor den er tykkest. 

 Figur 1 – Anbefalet injektionssted i musculus deltoideus (den store skuldermuskel) 

 

Kilde: https://www.ssi.dk/vaccinationer/injektionsteknik/intramuskulaer-injektion-beorn-og-voksne  
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COVID-191 kan en læge delegere vaccination mod COVID-19 til en med-

hjælp og har da ansvaret for, at medhjælpen er instrueret og oplært i de rele-

vante arbejdsopgaver relateret til vaccination. Desuden skal der på det på-

gældende vaccinationssted foreligge en faglig instruks for håndtering af vac-

cination mod COVID-19. 
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