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Leiðbeiningar Félags íslenskra ofnæmis- og ónæmislækna varðandi 

bólusetningar gegn Covid-19 hjá einstaklingum með sögu um 

bráðaofnæmiskast (BOK, e. anaphylaxis)                                                                                             

 

1. Einstaklingar með sögu um bráðaofnæmiskast (BOK) vegna fæðu-, dýra-, frjókorna-, 

skordýra- eða latexofnæmis  er ráðlagt að bólusetja. Einnig er ráðlagt að bólusetja 

einstaklinga með sögu um BOK fyrir lyfjum sem gefin eru um munn.                         

Ættarsaga um BOK er ekki frábending fyrir bólusetningu. Ekki er talið að þessir 

einstaklingar séu í aukinni áhættu samanborið við almennt þýði (eru ekki taldir líklegri 

til að fá BOK við bólusetningu).  

 

2. Einstaklinga með sögu um BOK af óþekktum toga, með undirliggjandi mastfrumuger 

(mastocytosis), eða með sögu um ofnæmisviðbrögð við fyrri bólusetningar á ekki að 

bólusetja. Vísa á þessum einstaklingum til sérfræðinga í ofnæmis- og/eða 

ónæmislækningum. 

3. Einstaklinga sem fá BOK eða önnur ofnæmiseinkenni (útbrot, kláða, andþyngsli, 

ofsabjúg) við eða eftir fyrri Covid-19 bólusetningu á ekki að bólusetja aftur (ekki 

gefa skammt númer tvö). Vísa á þessum einstaklingum til sérfræðinga í ofnæmis- 

og/eða ónæmislækningum. 

4. Einstaklinga með sögu um BOK tengt öðrum lyfjum sem gefin eru í vöðva eða undir 

húð á ekki að bólusetja. Vísa á þessum einstaklingum til sérfræðinga í ofnæmis- 

og/eða ónæmislækningum.  

5. Einstaklinga með þekkt ofnæmi fyrir polyethylene glycol (PEG) eða  polysorbate á 

ekki að bólusetja. Vísa má þessum einstaklingum til sérfræðinga í ofnæmis- eða 

ónæmislækningum ef ástæða þykir.  

6. Ef einhver vafi er til staðar um hvort bólusetja eigi viðkomandi einstakling er ráðlagt 

að senda tilvísun til sérfræðinga í ofnæmis- og/eða ónæmislækningum  til frekara 

mats.  

 

7. Bólusetning skal framkvæmd á heilbrigðisstofnun af heilbrigðisstarfsmanni við þær 

aðstæður að hægt sé að veita viðeigandi meðferð við bráðaofnæmiskasti. Allur 

búnaður verður að vera til staðar til að meðhöndla BOK skv. leiðbeiningum og læknir 

á staðnum.  

8. Mælst er til þess að allir verði hafðir undir eftirliti í 20 – 30 mín eftir bólusetningu til 

að fylgjast með mögulegum aukaverkunum eins og bráðaofnæmiskasti. 

9. Almennt ber að forðast kröftuga líkamlega áreynslu eftir bólusetningu (sama dag). 

10. Engin lyfjaforgjöf dregur úr líkum á BOK. 
 


