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Influensavaccination

Nationell vaccinationsstart är tisdag den 9 november, då prioriteras individer 65 år
och äldre samt medicinska riskgrupper. Från 22 november är det möjligt att vaccinera
personal.
Vaccinationerna mot Covid-19 pågår alltjämt och många i målgrupperna för
influensavaccination skall samtidigt erbjudas en tredje dos covidvaccin.
Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation kommer boende på SÄBO, personer
med hemtjänst och hemsjukvård samt alla över 80 års ålder att erbjudas en
påfyllnadsdos av covidvaccin (i PMO attribut Covid-19 vaccination booster) med start
under oktober. Vissa kan då samtidigt även få influensavaccin.
•
•

Vaccin mot säsongsinfluensa (Influvac Tetra, Vaxigrip Tetra) kan ges vid samma
tillfälle som påfyllnadsdos av covidvaccin.
Högdos influensavaccin (Fluzone HD) ska inte ges samtidigt som covidvaccin.
Det skall gå minst 7 dagar mellan dessa vaccinationer.

Folkhälsomyndigheten betonar även vikten av vaccination till hushållskontakter samt
sjukvårdspersonal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar och
ökad risk för allvarlig influensa.
Ta del av mer information via länken
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/smittskydd/influensasasong/?highlight=influ
ensavaccination+2021

Kostnadsfria vaccinationer

Kostnadsfria vaccinationer mot influensa och pneumokocker gäller för personer som
fyllt 65 år samt patienter under 65 år tillhörande riskgrupp.

Kostnad för vaccin

Patienter som inte ingår i någon riskgrupp och är under 65 år ska betala för sin
influensavaccination.
• Influvac Tetra 150 SEK/dos.
• Fluenz Tetra 350 SEK/dos.
• Pneumovac 350 SEK/dos.
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Riskgrupp

Det ska framgå och vara dokumenterat i Läkarjournal att patienten tillhör en
riskgrupp. Följande riskgrupper löper ökad risk att drabbas av allvarlig sjukdom av
influensa och bör erbjudas influensavaccination:
•
•
•

Personer 65 år och äldre.
Gravida efter graviditetsvecka 16.
Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
- Kronisk hjärtsjukdom.
- Kronisk lungsjukdom som KOL eller svår astma.
- Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft
och sekretstagnation (exempelvis extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar
eller flerfunktionshinder).
- Kronisk lever- eller njursvikt.
- Diabetes mellitus.
- Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom
eller behandling.

Registrering av influensavaccination

När du ska öppna en journal finns ett färdigt arbetsflöde för att underlätta din
registrering.

Arbetsflödet öppnar följande flikar:

Om det finns vaccinationsordination på patienten får du upp en kontrollruta.
Välj Ny för att gå vidare.
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Välj aktuellt vaccin från vaccinregistret.

Välj ditt vaccin, ange administrationssätt, lokalisation, dosnummer och korrekt LOTnummer.

Observera
Om covidvaccin ges i samband med influensavaccinationen ska även den registreras.
Klicka på Lägg till i din pågående influensaregistrering för att registrera ytterligare en
vaccination. Bägge vaccinationerna syns till höger i bild. Signera.
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Registrera Vårdkontakt

Välj Vårdkontakt Mottagningsbesök och följande attribut:
•
•

Attribut Vaccinationsmottagning.
Om patienten är gravid bocka även i attribut Influensavaccination gravid.

Observera
• Om covidvaccination utförs vid samma tillfälle ska även attribut Covid-19
vaccination patient eller personal bockas i. Om covidvaccinationen avser
påfyllnadsdos (ges 6 månader efter dos 2) kryssa i Covid-19 vaccination
påfyllnadsdos.
• Vid influensavaccination i samband med ett ordinarie bokat besök ska du inte
bocka i Attribut Vaccinationsmottagning. Det genererar produktionsbortfall
eftersom attributet gör besöket till hälsovård, inte sjukvård.
• Attribut Vaccinationsmottagning används enbart om vaccinering sker vid
vaccinationsmottagning eller vid ett bokat besök för just vaccination.
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Registrera Åtgärd (KVÅ-kod)

Åtgärdskod ska registreras för kostnadsfri vaccination.

Observera
Om covidvaccin ges i samband med influensavaccinationen ska även KVÅ-kod DT030
Vaccination Covid-19 och ZV100 Åtgärd relaterad till Covid-19 registreras.

Registrera diagnos

Alla patienter som influensavaccineras ska registreras med vaccinationsdiagnos.
•
•
•

•

ICD-10-SE diagnoskod Z251 Vaccination avseende influensa.
Vid samtidig covidvaccination ska även diagnos U119 Kontakt för vaccination
mot Covid-19 anges.
Om patienten är under 65 år och tillhör en riskgrupp ska en sjukdomsdiagnos
registreras av både sjuksköterska och läkare för att identifiera att det är en
riskpatient.
Gravida från vecka 16 ingår i riskgruppen men ska inte ha någon
sjukdomsdiagnos (graviditet är ingen sjukdom) utan enbart
vaccinationsdiagnos.

Vaccination på Särskilt boende (SÄBO) och i Ordinärt boende (OBO)

Kommunernas sjuksköterskor har ansvaret för vaccinering i hemsjukvård och
vaccinering på särskilt boende, det ska inte registreras i PMO per automatik.
Om kommunsjuksköterskan vaccinerar och ni ändå vill ha det registrerat i PMO för
synlighetens skull ska det registreras som en Extern vaccination med information i
kommentarrutan samt Vårdkontakt Kommentar. Inga attribut eller diagnoser ska
registreras. Ansvarig i PMO för Vårdkontakten är den läkare som ansvarar för SÄBO
eller för patienten i hemsjukvård.
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Om kommunens sjuksköterskor inte har möjlighet att utföra influensavaccination på
SÄBO eller OBO kan vårdcentralens personal vaccinera och registrera besöken enligt
följande:
Läkare vaccinerar
• Vårdkontakt Hembesök.
• Attribut Särskilt boende eller Ordinärt boende.
• Attribut Vaccinationsmottagning.
• Diagnos för vaccination.
• Åtgärdskod för kostnadsfri vaccination.
Sjuksköterska vaccinerar
Som vaccination på vårdcentralen.
Observera
Om samtidig covidvaccination utförs ska det registreras enligt gällande rutin.

Vaccination av personal

Alla medarbetare, studenter samt praktikanter i Region Skåne som har patientnära
kontakter erbjuds kostnadsfri influensavaccination från och med den 22 november.
I Ny vaccination väljer du aktuellt personalvaccin, exempel:

•
•
•
•

Vårdkontakt Mottagningsbesök.
Attribut Vaccinationsmottagning.
Diagnos för vaccination.
Åtgärdskod för kostnadsfri vaccination.
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