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Inledning 

• QV-applikation för uppföljning och kvalitetssäkring av Covid-19 vaccinationer, 
applikationen är tillgänglig för både privat och offentlig sjukvård inom Region 
Skåne. För att komma åt applikationen måste man vara inloggad med sitt 
SITHS 

• Applikationen hämtar registrerade vaccinationsdata från PMO 1 gång/dygn. 

• Applikationen uppdateras varje dag ca 8:45 

 

Åtkomst QlikView Covid-19 vaccinationer 

https://qlikview.i.skane.se/qlikview/index.htm 

• Inloggning kräver SITHS-kort (privata vårdgivare kopplar först upp sig via 
RSVPN/VDI etc) 

• Skriv Vaccin i sökrutan – tryck Sök 

• För att spara i Favoriter klicka i stjärnan framför Covid-19 Vaccinationer 

• Teknisk support Tieto 077-67 30 000 
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Rapport: Vaccinerade över tid 

 

• Antal vaccinationer per åldersgrupp 

Går att skifta mellan olika åldersgrupper via . Valet av åldersgrupp påverkar även 
diagrammet nedan. Genom att klicka och dra med musen kan flera veckor väljas samtidigt 
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• Andel vaccinerade för vald dos per åldersgrupp (visas ackumulerat) 

 

 

Rapport: Vaccinationer per enhet 
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Du når de olika urvalen ovan/nedan genom att högerklicka på den cyklisk dimension 
(kanelsnurra) 
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Rapport: Felrapport 

 

 

Rapport: Felrapport - Eftersläpning 
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Rätta felregistreringar i PMO 

Om din enhet förekommer i felrapporterna ovan och rättningar behöver göras: 

• Välj din enhet 

 

• Välj datum för vaccination (för att få ett mindre urval) 

 

• Välj ut kön (för att få ett mindre urval) 

 

• Välj födelseår (för att få ett mindre urval) 
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• Till vänster i QlikView syns nu data för valen ovan. Till exempel är 
patienten bosatt i Burlöv och har fått vaccinet “Comirnaty” 
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Spåra patienten i PMO 

• För att ta fram personnummer på patienterna i PMO behöver du ha 
Rapport Vaccination. Den beställs via PMO-supporten.  

• I Vaccinationsrapporten fyller man i följande urval (se bild): 
- Datum för vaccination 
- Vaccin (bocka först ur Alla vaccin) 
- Kryssa i Välj ålder.  
- Ange Kön 
 
Observera att i PMO söker systemet på den faktiska ålder patienten 
hade vid själva vaccinationstillfället, vilket innebär att en 80-åring kan 
vara 79 år i PMO.  
Ålder i QlikView är baserat på födelseår. 

 

• Om ni behöver mer hjälp vid kvalitetssäkringen eller inte får fram 
personnummer så kontakta PMO-supporten. 

 


