
Snabbguide influensavaccination 2022–2023 
 
 

Registrering av influensavaccination på SÄBO 
Kommunernas sjuksköterskor har ansvaret för hemsjukvård och vaccinering på SÄBO. Vaccinering som sker på SÄBO av kommunsjuksköterska 
ska inte registreras i PMO, men kan vid behov noteras för synlighet i journalen som en Extern vaccination. Om kommunens sjuksköterskor inte har 
möjlighet att utföra influensavaccination på SÄBO kan vårdcentralens personal vaccinera och registrera besöken. 
 
Vid samtidig covidvaccination registreras vaccinet enligt gällande rutin i samma registrering (Lägg till i Ny vaccination).  
 
Notering i PMO för influensavaccination utförd av KOMMUNSJUKSKÖTERSKA på SÄBO 

Patient Modul Vaccination Vårdkontakt Attribut Åtgärd Diagnos 
Patient på SÄBO - Välj aktuellt vaccin 

- Bocka i rutan Extern 
- Skriv i Kommentarrutan 
”Given av 
kommunsjuksköterska på 
SÄBO” 

Kommentar, 
vårdkontakten registreras 
på den läkare som är 
ansvarig för boendet 

Inget attribut Ingen åtgärdskod Ingen diagnos 

 
Registrering i PMO för influensavaccination utförd av VÅRDCENTRALENS SJUKSKÖTERSKA på SÄBO 

Patient Modul Vaccination Vårdkontakt Attribut Åtgärd Diagnos 
Patient på SÄBO Välj aktuellt vaccin 

 
Mottagningsbesök Vaccinationsmottagning Åtgärd för kostnadsfri 

vaccination 
Z251 Vaccination 
avseende influensa 

 
Registrering i PMO för influensavaccination utförd av VÅRDCENTRALENS LÄKARE på SÄBO 

Patient Modul Vaccination Vårdkontakt Attribut Åtgärd Diagnos 
Patient på SÄBO Välj aktuellt vaccin 

 
Hembesök - Särskilt boende 

- Vaccinationsmottagning 
Åtgärd för kostnadsfri 
vaccination 

Z251 Vaccination 
avseende influensa 

      
 
 

     



Registrering i PMO för influensavaccination av SJUKSKÖTERSKA vid vaccinationsmottagning på vårdcentral 
Patient Modul Vaccination Vårdkontakt Attribut Åtgärd Diagnos 
Fyllda 65 år och äldre Välj aktuellt vaccin 

 
Mottagningsbesök Vaccinationsmottagning Åtgärd för kostnadsfri 

vaccination 
 

Z251 Vaccination avseende influensa 
 

Riskpatient <65 år Välj aktuellt vaccin Mottagningsbesök Vaccinationsmottagning 
 
Om gravid patient, kryssa i 
attributet ”Influensavaccination 
gravid” 

Åtgärd för kostnadsfri 
vaccination 

Z251 Vaccination avseende influensa 
 
Sjukdomsdiagnos 
Diagnosen måste sedan tidigare vara 
dokumenterad i journalen av en läkare. 
Gravida >12 veckor ska inte ha någon 
sjukdomsdiagnos. 

<65 år ingår ej i någon 
riskgrupp 

Välj aktuellt vaccin Mottagningsbesök 
 
Avgift för vaccin, skicka 
patienten till kassan* 
Vaxigrip Tetra 170 SEK/dos 
Fluenz Tetra 350 SEK/dos 
Pneumovax 350 SEK/dos 
 

Vaccinationsmottagning 
 
Om gravid patient, kryssa i 
attributet ”Influensavaccination 
gravid” 

Ingen åtgärdskod Z251 Vaccination avseende influensa 
 

 
Registrering i PMO för influensavaccination av SJUKSKÖTERSKA i samband med annat bokat besök för sjukdom på vårdcentral 

Patient Modul Vaccination Vårdkontakt Attribut Åtgärd Diagnos 
Fyllda 65 år och äldre Välj aktuellt vaccin 

 
Mottagningsbesök Inget attribut Åtgärd för kostnadsfri 

vaccination 
 

Z251 Vaccination avseende influensa 
 

Riskpatient <65 år Välj aktuellt vaccin Mottagningsbesök Om gravid patient, kryssa 
i attributet 
”Influensavaccination 
gravid” 

Åtgärd för kostnadsfri 
vaccination 

Z251 Vaccination avseende influensa 
 
Sjukdomsdiagnos 
Diagnosen måste sedan tidigare vara 
dokumenterad i journalen av en läkare. 
Gravida >12 veckor ska inte ha någon 
sjukdomsdiagnos. 

<65 år ingår ej i någon 
riskgrupp 

Välj aktuellt vaccin Mottagningsbesök 
Avgift för vaccin, skicka 
patienten till kassan* 
 
Influvac Tetra 170 SEK/dos 
Fluenz Tetra 350 SEK/dos 
Pneumovax 350 SEK/dos 
 

Om gravid patient, kryssa 
i attributet 
”Influensavaccination 
gravid” 

Ingen åtgärdskod Z251 Vaccination avseende influensa 
 



 
Registrering i PMO för influensavaccination av LÄKARE i samband med annat bokat besök för sjukdom på vårdcentral 

Patient Modul Vaccination Vårdkontakt Attribut Åtgärd Diagnos 
Fyllda 65 år och äldre Välj aktuellt vaccin 

 
Mottagningsbesök Inget attribut Åtgärd för kostnadsfri 

vaccination 
Z251 Vaccination avseende influensa 
 

Riskpatient <65 år Välj aktuellt vaccin Mottagningsbesök Om gravid patient, kryssa 
i attributet 
”Influensavaccination 
gravid” 

Åtgärd för kostnadsfri 
vaccination 

Z251 Vaccination avseende influensa 
 
Sjukdomsdiagnos 
Gravida >12 veckor ska inte ha någon 
sjukdomsdiagnos. 
 

<65 år ingår ej i någon 
riskgrupp 

Välj aktuellt vaccin Mottagningsbesök 
 
Avgift för vaccin, skicka 
patienten till kassan* 
 
Influvac Tetra 170 SEK/dos 
Fluenz Tetra 350 SEK/dos 
Pneumovax 350 SEK/dos 
 

Om gravid patient, kryssa 
i attributet 
”Influensavaccination 
gravid” 

Ingen åtgärdskod Z251 Vaccination avseende influensa 
 

 
*Avgift för vaccin registreras i kassan med Kontakttyp ÅB Återbesök – Anledning VA Vaccination – Anledningstyp HÄ Hälsovård. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppdaterad 2022-10-28 Åsa Karén, Verksamhetsansvarig PMO 
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