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Styrande förutsättningar
För att garantera personer med störst behov ska få möjlighet att vaccinera sig
först, genomförs vaccinering stegvis. Först riskgrupper (personer 65 år och
äldre, medicinska riskgrupper under 65 år, hushållskontakter), sedan vårdoch omsorgspersonal och till sist allmänheten.
För korrekt utdata är det viktigt att särskilja säsongsinfluensavaccinering
dels från vaccinering mot covid-19 men även influensavaccineringens olika
patientgrupper som genomförs på samma vaccinationsmottagning. Uppdelningen ordnas genom registrering av olika avgiftyper.
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Syfte
Beskriva dokumentation och registrering i samband med säsonsinfluensavaccinering.
Omfattning
Rutinen omfattar endast vaccination som utförs inom Region Norrbotten.
Ansvarsfördelning
Vaccinationsmottagning (samma som covid-19 vaccination) vaccinerar riskgrupper, allmänheten och personal i Gällivare, Kiruna, Piteå och Kalix.
Hälsocentraler vaccinerar personer i riskgrupp i samband annan vårdkontakt
samt egen personal.
Sjukhus kan vaccinera personer i riskgrupp i samband annan vårdkontakt
och på Sunderby sjukhus vaccineras egen personal.

Beskrivning arbetsgång
Vårdenhet/klinik och mottagning
Vaccinering som genomförs på Vaccinationsmottagning, vacc (samma som
covid-19 vaccination) har en ansvarig hälsocentral, för att överföring till
1177 ska fungera exempelvis journalen och webbtidbokning och används vid
all bokning och registrering. Övrig vaccinering på hälsocentraler och sjukhus
registreras på ordinarie mottagning.
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Ort

Klink/hälsocentral i VAS

Arjeplog

Arjeplogs Hälsocentral

Arvidsjaur

Arvidsjaurs Hälsocentral

Boden

Sandens Hälsocentral

Gällivare

Laponia Hälsocentral

Haparanda

Haparanda Hälsocentral

Jokkmokk

Jokkmokk Hälsocentral

Kalix

Kalix Hälsocentral

Kiruna

Kiruna Hälsocentral

Luleå

Gammelstads Hälsocentral

Pajala

Pajala Hälsocentral

Piteå

Piteå Hälsocentral

Älvsbyn

Älvsbyn Hälsocentral

Överkalix

Överkalix Hälsocentral

Övertorneå

Övertorneå Hälsocentral
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Behörigheter
All personal måste tilldelas rätt behörighet. Vid influensavaccinering krävs
kassabehörighet i VAS, till skillnad från registering av vaccinering mot covid-19.
Länk till rutin för behörighetsadministration
Bokning – tidböcker
Tidböcker för bokning både via VAS och webbtidbok skapas. Nedanstående
aktiviteter är kopplade till rätt avgiftstyp för säsonsginfluensavaccinering
och ska användas vid schemaläggning av säsonsginfluensavaccinering på
vaccinationsmottagningarna.
Kod

Text

Förklaring

co8

Influensavaccination

Aktivitet för influensavaccination, nybesök
som bokas via 1177.se
och VAS. Av och – ombokningsbar via 1177.se

co9

Influensa+ covidvaccination

Aktivitet för influensa +
covidvaccination, nybesök som bokas via
1177.se och VAS. Av
och – om-bokningsbar
via 1177.se

co10

Pneumokockvaccination

Aktivitet för
pneumokockvaccin,
återbesök som bokas via
VAS. Av- och ombokningsbar via 1177.se
Bokas 1-2 veckor efter
covidvaccination.

Bild från 1177.se

Bokning – fiktiv HOSP
Alla vårdkontakter bokas på fiktiv vaccinationsjuksköterska, fikvacc.
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Bokning – via VAS eller 1177.se
 Mottagning: vacc, Vaccinationsmottagningen. För hälsocentraler och
sjukhusen gäller ordinarie mottagning
 Besöksorsak: vacc, Vaccin eller webb för bokning via 1177.se
 Kontakttyp: n, nybesök
 Besöksform: 00, Enskilt besök på vårdenhet
 HOSP: fikvacc
 Orsak väntan: K, Kontrollpatient
Avgiftstyp:
OBS! vid influensavaccinering med samtidig vaccinering mot covid-19
ska alltid avgiftstyp för influensavaccination registreras.
Avgiftstyp

Patientavgift

Tillämpning

V1

300+45 vaccin

Influensavaccination
allmänheten (betalande)
kommunens personal
Ändra avgiften till 345
Räkning utan faktureringsavgift

V2

0

Influensavaccination
65+, riskpatienter
Är förvald vid bokning av influensavaccination

V5

0

Pneumokockvaccination
65+, riskgrupp

V6

0

Covid-19 vaccination
Är förvald vid bokning av covid-19 vaccination

Ö2

0

Influensavaccinatio
Personal Regionen

Bokning- person som saknar svenskt personnummer
Person som saknar svenskt personnummer kan inte boka tid för vaccination
via 1177.se utan endast via telefon. En förutsättning för bokning är ett reservnummer i VAS.
Vaccinationsbokning till person utan svenskt personnummer
Av- och ombokning
Tider kan av- och ombokas via 1177.se eller telefon fram till 17 timmar innan besöket.
Ankomstregistrering
OBS! Vid registrering av vårdkontakt med avgift krävs kassabehörighet i
VAS.
Ankomstregistrering av bokade besök:
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Öppna AN5, Bokningslista eller AN24 vid avgiftsfri vårdkontakt, markera patient och ta menyval Välj.
- Besöksorsak: vacc, Vaccination eller webb för bokning via 1177.se
- Besökstyp: n, ny besök
- Besöksform: 00, Enskilt besök på vårdenhet
- Vårdgivare: ändras från fiktiv HOSP till ansvarig sjuksköterska
- Avgiftstyp: V2, Vaccination avgiftsfri.
*Ändra till Ö2 för personal och till V1 för allmänheten(betalande)
- Patientavgift 0
*Ändra till 345 kr för allmänheten (betalande)
- Betalsätt: O Noll-kvitto
*Ändra till räkning utan faktureringsavgift för allmänheten (betalande)

Uteblivet besök
Ett uteblivet besök, besök som inte registreras, av- eller ombokas kostar 400
kr.
Länk till arbetsbeskrivning uteblivandeavgift vaccinationsmottagning
Hälsodeklaration
Inför vaccination ska en hälsodeklaration vara ifylld vid besöket och uppgifter dokumenteras.
Länk till nationell hälsodeklaration
Klassificering av vaccination
Om patienten enbart kommer för att få vaccin gäller följande:
Vaccinationen blir anledning till vårdkontakten (huvuddiagnos) och anges
med kod ur ICD-10-SE:
Z25.1 Vaccination avseende influensa
Enligt beslut är det inte nödvändigt att ange åtgärdskod då dessa inte påverkar DRG, uppföljning eller annan rapportering.
Om patienten inte besöker vaccinationsmottagning utan får vaccin i samband
med kontroll av sin sjukdom, t.ex. diabetes, anges istället diabetes som huvuddiagnos. Z25.1 ska inte anges utan vaccinet registreras med åtgärdskoder. Åtgärdskoder anges med koder ur KVÅ:
DT030 Vaccination + ATC-kod
Om patienten inte kan få vaccin på grund av kontraindikation så anges kod:
Z280Vaccination ej genomförd på grund av kontraindikation.
Dokumentation – vaccinationsmottagning
Sjuksköterska som har ansvar för bedömning av hälsodeklaration och ordination, anges alltid som ansvarig vårdgivare/HOSP i journalen.
Vid delegerad administrering och iordningställande registrerar vaccinatören
vaccinationen. Det ska framgå i journalen om iordningställande och administrering är överlämnad och det finns tre olika standardjournaler att välja.
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Välj DR16, Diagnosregistrering och registrera kod Z25.1 Vaccination
avseende influensa
 Välj JO1, Journalanteckning, markera registrerad rad och menyval Välj
 Ändra journalinfo:
- Vårdgivare: ansvarig sjuksköterska för ordination
- Avdelning/Mott: Vacc, Vaccinationsmottagningen
- Jnltyp: hd, Hälsodeklaration
- Std/Kopia:
Standardjournal:
hdua, Hälsodeklaration utan anmärkan
Sökord

Text/tabell

Aktuellt

Hälsodeklaration inför vaccination.
Text kan kompletteras med uppgifter
exempel:
Säsongsinfluensavaccination.
Säsongsinfluensavaccination och vaccination mot covid-19.

Hälsodeklaration
* Vid avvikande svar, dubbelklicka
på valt värde och redigera text

hd01Tidigare allvarlig reaktion.
Nej, har inte haft någon allvarlig reaktion i samband med annan vaccination exempelvis yrsel, svimning,
andnöd eller utslag.
hd02 Allegi allvarlig.
Nej, har ingen allvarlig allergi.
hd03 Allergi ägg
Nej, har ingen allergi mot ägg.
hd04 Blodförtunnande läkemedel,
gäller ej Trombyl.
Nej, medicinerar inte med något blodförtunnande läkemedel.
hd05 Immunförsvar påverkan
Nej, har inte någon sjukdom, behandling eller medicin som påverkar immunförsvaret.

Diagnos
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Sökord

Text/tabell

Prioritering
(av grupp eller kategori)

Endast vid covid-19 vaccination
Tabell 841 patientkategori:
patkat01 Person med särskilt boende
patkat02 Person med hemsjukvård
patkat03 Hushållskontakt
patkat04 Person med hemtjänst
patkat05 Personal Region
patkat06 Personal Kommun
patkat07 Person 65 år och äldre
patkat08 Person mellan 18-64 år
patkat09 Person i riskgrupp
patkat10 Person med LSS-insats
patkat11 Personal LSS
patkat12 Person 16-17 år
patkat13 Person 12-15 år

Vaccinationer

Endast vid covid-19 vaccination
Tabell 842 Dos vaccin
dos1 Dos 1
dos2 Dos 2
dos3 Dos 3

Ansvarig sjuksköterska signerar dokumentationen i JO12, Att göra.

Dokumentation – VAS
Läkemedelsverkets godkända vacciner och tillhörande batchnummer, finns
tillgängliga för registrering.
Länk till beskrivning

Relaterade dokument
Arbetsordning administrativ personal vid vaccination
Arbetsordning ansvarig sjuksköterska vid vaccination
Behörigheter i och till system under covid-19 arbete
Uteblivandeavgift vid vaccination
Vaccinationsbokning till person utan svenskt personnummer
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