
PMO-guide Primärvården 
Vaccination Covid-19  
 
 

Registrering i PMO på Vårdcentral 
Arbetsflöde 
När du ska öppna en journal (snabbkommando Ctrl+h) finns ett färdigt arbetsflöde för att 
underlätta din registrering.  
 

 
 
Arbetsflödet öppnar följande flikar: 
 

 
 
Du som är medicinsk sekreterare eller administratör ska alltid först välja den personal som 
har utfört vaccinationen och aktuellt datum innan du börjar registrera.  
 

 
 
Ny vaccination 
I vaccinationsmodulen väljer du Ny. 
 

 
 
Om det finns vaccinationsordinationer på  
patienten får du upp en kontrollruta.  
 
Välj Ny för att gå vidare. 
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Välj aktuellt vaccin för Covid-19. Skriver du ”cov” i sökrutan kommer samtliga vaccin för 
Covid-19 i listan. Dubbelklicka på det vaccin du ska registrera. 
 

 
 
Förifyllda uppgifter 

• Kontrollera Volym, Administrationssätt och Lokalisation att det överensstämmer med 
uppgifterna på Hälsodeklarationen. 

• Ange Dosnummer (lagkrav).  
• Välj Batchnummer i listan.  
• Skriver du in Batchnummer manuellt ska du noga kontrollera siffror och bokstäver, 

siffran 0 förväxlas ofta med stor bokstav ”o”, liksom siffran 1 med stor bokstav ”i”.  
Du får inte använda mellanslag eller gemena bokstäver. 

 
Observera att all information på Hälsodeklarationen ska dokumenteras i PMO. Om patienten 
har svarat ”ja” på någon fråga ska det noteras i Kommentarrutan. 
 
Kontraindikation 
Kontraindikation Nej:  

• Kryssas i när vaccinationen utförs.  
• Notera i Kommentarrutan om patienten svarat ”ja” på någon fråga, se exempel nedan. 

 
Kontraindikation Ja:  

• Kryssas i när vaccinationen inte utförs, notera i Kommentarrutan varför.  
• Om vaccinationen inte utförs bocka i kryssrutan Dos ej given. 
• Kontraindikation kan föreligga även om vaccinationen ges, läs på Hälsodeklarationen! 
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Delegerad personal 
I vaccinationsregistreringen ska det framgå vem som har vaccinerat. Om vaccination utförs av 
delegerad personal registreras vaccinationen i den ansvariga sjuksköterskans eller läkarens 
namn. I Kommentarrutan skrivs fullständigt namn och titel på den som utfört vaccinationen.  
 

 
 
Vårdkontakt och Attribut 
När du sparar vaccinationen kommer Ny vårdkontakt upp, det är tvingande att välja. Alla 
vaccinationer som sker på vårdcentralen registreras enligt följande: 
 

- Vårdkontakt Mottagningsbesök. 
- Attribut Covid-19 vaccination patient eller Covid-19 vaccination personal.  
- Attribut Vaccinationsmottagning (ej i samband med ett ordinarie bokat besök för 

sjukdom). 
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Åtgärd 
I modul Åtgärd, mapp Covid-19, väljer du KVÅ-kod DT030 Vaccination Covid-19 och KVÅ-kod 
ZV100 Åtgärd relaterad till Covid-19. 
 

 
 
Diagnos 
Från diagnosregister ICD-10 registreras diagnoskod U119 Kontakt för vaccination mot Covid-
19. 
 

 
 
Observera! 
Diagnoskod U119 används inte om det uppstår en komplikation eller biverkning i samband 
med vaccinationstillfället. Du ska då istället diagnoskoda enligt följande: 
 

• Symtomdiagnos. 
• U129 Vaccin mot Covid-19 i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt. 

 
Löpande journal 
I Löpande journal kan du kontrollera din registrering. 
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Biverkning 
Om patient eller personal reagerar på vaccinet ska det anges i Vaccinationsmodulen. Markera 
vaccinet och klicka i Menyraden på Biverkning…, fyll i uppgifter.  
 

  
 
Biverkningsrapport ska alltid fyllas i och skickas till Läkemedelsverket, blankett finns i PMO 
Dokument. Det går även bra att fylla i rapporten via Läkemedelverkets hemsida. 
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