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HPV-vaccination Beställning och
dokumentation
Lagrum och styrande förutsättningar
Beslut i Landstingsstyrelsen 2010-12-02 (dnr 1574-10) att erbjuda kvinnor
födda 1993 och senare Catch up- vaccination av Gardasil kostnadsfritt. Gardasil är upphandlat nationellt.
Syfte
Gäller för Primärvården i Norrbotten.
Omfattning
Gäller för kvinnor födda 1993 och senare.
Ansvarsfördelning
Vårdkvalitetsenheten har informationsansvar samt Ekonomi- och planeringsavdelningen ansvarar för fakturahantering.

Genomförande/Utförande
Beställning /Rekvisition
Gardasil ska beställas från MSD VaccinService https://msdvaccinservice.se/
Vid beställning anges:
1. kundnummer
2. samt om beställningen gäller inom det nationella avtalen eller ej (d.v.s
om patienten är född -93 eller senare gäller nationella avtalen)
Ny vårdcentral/hälsocentral
I samband med start av hälsocentral/vårdcentral meddelar Beställar- och
analysenheten Vårdkvalitetsenheten Läkemedel.
Vårdkvalitetsenheten tar kontakt med MSD för att få ett kundnummer till
verksamheten.
Den nya primärvårdsverksamheten meddelas det kundnummer som ska
anges vid beställning. (Kundnumret gäller även för beställning av andra vacciner).
Fakturahantering för Region Norrbottens hälsocentraler
När fakturan kommer via ekonomisystemet för godkännande av beställning
och levererat antal (attest) ska den alltid sakattesteras av ansvarig vid regiondriven hälsocentral innan den vidarebefordras till beslutsattestant för
01934 (Marlene Eliasson).
Kostnadsställe 01934 – HPV-vaccin
Konto 4106 Vacciner
Projektkod X 076 - vacciner beställda av hälsocentraler
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Fakturahantering privata VC enligt LOV
Faktura på vaccinet skickas till:
Region Norrbotten,
Referens 01934
Box 511,
961 28 BODEN.
Faktura attesteras av Vårdkvalitetsenheten.
Rutin för registrering i VAS
Rutin för registrering av HPV-vaccinationerna i VAS:
1. Besöket bokas/ankomstregistreras i VAS med
Besöksorsak: vaccination
Besökstyp: första besöket = nybesök
följande besök = återbesök
Orsak till väntan: K
2. Ny avgiftstyp: V4 = HPV catch up-vaccination, avgiften är 0 kr.
Ingen ersättning utgår för 0-besök eller överströmning.
Journalföring sker i Svevac, samt under sökordet Infokälla i VAS.
3. Blankett för förälders medgivande sparas i pärm på hälsocentralen.
Medgivandeinformationen kan föras in på fritextfält i Svevac.
Informationssidor
http://insidan.nll.se/Vardensarbetsatt/Lakemedel/Lakemedelshantering/Vacciner/HPV-vaccination/
http://www.nll.se/sv/Halsa-och-sjukvard/Ungdomsmottagningar/HPVvaccination/
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Privatvard/HPV-vaccination/
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