
PMO-guide Primärvården 
Vaccination Covid-19  
 
 

Patient med samordningsnummer  
Covid-19 vaccination och Covidbevis 
PMO skickar inte information på patienter med reservnummer till NVR (lagkrav) då 
NVR enbart hanterar patienter med fullständigt personnummer eller samordnings-
nummer, vilket innebär att patienter med reservnummer inte kan få något covidbevis. 
För att uppfylla lagkravet och för att patienten ska få sitt covidbevis så ska patienter 
med samordningsnummer nu registreras med dubbla journaler. 
 
Detta innebär 

• Dubbel dokumentation. 
• Två journaler i PMO på samma patient; en journal med tilldelat reservnummer 

och en journal med samordningsnummer. Vaccinationen ska registreras exakt 
likadant i bägge journaler. 

• Journalen med samordningsnummer går till NVR enligt lagkrav och som 
underlag till covidbevis för patienten. 

• Journalen med reservnummer går till PASiS där krav på nationell och regional 
uppföljning sker.  

 
Skatteverket tilldelar samordningsnummer 
Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har 
varit folkbokförda i Sverige. Syftet är att identifiera personer även om de inte är 
folkbokförda i Sverige, exempelvis personer som tillfälligt är här och arbetar.  
 
Samordningsnummer består liksom personnumret av tio siffror. De inledande sex 
siffrorna utgår från personens födelsetid med den skillnaden att man lägger till 60 till 
födelsedagen. För en person som är född den 23 augusti 1964 så blir de sex första 
siffrorna i samordningsnumret därför 640883 (dag 23+60=83).  
Det kan aldrig förekomma två likadana samordningsnummer. 
 
Viktigt att veta 

• Inom Region Skåne använder vi inte samordningsnummer, dessa individer 
tilldelas ett reservnummer vid kontakt med vården. 

• PASiS stöder inte samordningsnummer (därav reservnummer). 
• Vi kan själva inte lägga upp (hitta på) ett samordningsnummer till patienten.  
• Det går att skapa en journal i PMO på samordningsnummer. Patienten ska 

uppvisa sitt samordningsnummer för att en journal ska läggas upp. 
• Journaler i PMO som läggs upp med samordningsnummer kommer generera 

fellogg i Filur eftersom PASiS stoppar informationen.  
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Att tänka på 
Om patienten söker vård på enheten ska journalen med reservnummer användas för 
dokumentation. I journalen med samordningsnummer får endast Covid-19 
vaccinationen registreras, inget annat. Den är enbart till för att uppfylla lagkrav samt 
generera covidbevis. 
 
Sammanslagning av journal 
Om en person med samordningsnummer senare blir folkbokförd ersätts 
samordningsnumret av ett personnummer. Vid dessa tillfällen sker sammanslagning 
av journal enligt gällande rutin, kontakta PMO-supporten för hjälp. 
 
Skapa en journal med samordningsnummer 
Gå till Öppna journal/Sök patient (kortkommando ctrl+h). Skriv in det 
samordningsnummer som patienten har uppgett. Om numret stämmer aktiveras en 
grön ikon vid Patient-ID. Om ikonen aktiveras röd är numret fel. Klicka på Sök. 
 

 
 
Du får ingen träff eftersom det inte är ett giltigt person- eller reservnummer i PASiS. 
Klicka på Registrera ny… Klicka Ja när varningsikonen framträder. 
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Fyll i de uppgifter du kan om patienten. 
 

 
 
Ny vaccination 
I vaccinationsmodulen väljer du Ny. 
 

 
 
Välj aktuellt vaccin för Covid-19.  
I sökrutan kan du skriva några bokstäver för snabbare sökning.  
 

 
 
Kontrollera Volym, Administrationssätt och Lokalisation, ange Dosnr (lagkrav) och välj 
LOT-nummer i listan. 
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Vårdkontakt och Attribut 
Alla vaccinationer som sker på vårdcentralen registreras enligt följande: 

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

för sjukdom). 
 
OBS! Om vaccinationen avser en påfyllnadsdos (ges 6 månader efter dos 2) markera 
även Attribut Covid-19 vaccination påfyllnadsdos. 

 

 
 
 
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. 
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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. 
 

 
 
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. 
 

Kom-i-håg! 
Gör nu exakt samma registrering i patientens journal 
med reservnummer! 
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