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Vaccinationsmodulen 
I modulen Vaccination registreras de vaccinationer som ges. Man kan även skapa 
vaccinationsordinationer.  
 
Förutom uppgifter om vaccintyp, volym, administrationssätt och lokalisation kan även 
kontraindikationer och biverkningar registreras. Stöd finns för Varning , 
Observandum  och Ärftlighet/Risk   i samband med registrering samt vid 
ordination av vaccination. 
 
Modulens rubriker 
Rubrik ordination 
I modulen ses ordinerade vaccinationer som ännu inte är utförda. Efter att dos är 
given flyttas ordinationen ner under rubriken Vaccinationer. 
 
Rubrik Vaccinationer 
Här ligger utförda vaccinationer.  
Det blå huset markerar att vaccinet är givet på annan ort eller utomlands. Det 
registreras för att det ska finnas i den aktuella journalen. Det blåa huset aktiveras när 
kryssrutan Extern bockas i vid vaccinationsregistreringen. Skriv i Kommentarrutan vart 
vaccinet är givet, ex ”Vaccinerad i USA”. Kommentaren syns på översikten. 
 
Rubrik Ej givna 
Vaccinet hamnar under rubriken när kryssrutan Dos ej given bockas i vid 
vaccinationsregistreringen. Skriv i Kommentarrutan skäl till att dosen ej gavs, ex 
kontraindikation eller att patienten ångrar sig. Kommentaren syns på översikten. 
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Ny vaccination 
Om du ska registrera en utförd vaccination utan ordination välj Ny. 
 

 
 
Om det finns vaccinationsordinationer på patienten får du upp en kontrollruta.  
Välj Ny för att gå vidare. 
 

 
 
Välj aktuellt vaccin från vaccinregistret. I sökrutan kan du skriva de första bokstäverna 
i vaccinet för snabbare sökning.  
 

 
 
Välj ditt vaccin, ange administrationssätt, lokalisation, dosnummer, korrekt LOT-
nummer och markera Kontraindikation Nej. Signera. 
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Dos ej given  
Genomför du inte vaccination ska du dokumentera det.  
Bocka i kryssrutan Dos ej given.  
Skriv notering i Kommentarrutan.  
Signera. 
 

 
 
Extern vaccination 
Du kan registrera en vaccination som är given på annan ort eller utomlands för att ha 
det dokumenterat i patientens journal. Bocka i kryssrutan Extern och skriv en 
kommentar om vart vaccinet är givet.  
Signera. 
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Ny ordination 
Vid val Ny ordination skapas en ny vaccinationsordination. 
 

 
 
Välj det vaccin du ska ordinera. 
Klicka på Lägg till för att lägga till vaccinationsintervallen. Signera. 
 

 
 
Ordinationen lägger sig på översikten under rubrik Ordination. 
 

 
 
Utföra ordinerad vaccination 
Observera att när vaccinationen utförs ska det registreras i samma journaltyp som 
ordinationen är skapad i, det vill säga, om ordinationen är skapad i journaltypen 
Läkarjournal skall samma journaltyp väljas när ordinationen utförs. Den läkare som 
lagt ordinationen måste väljas i listen uppe som ansvarig.  
 
Enhetens samtliga ordinerade vaccinationer syns på Mitt arbete under Bevakning – 
Vaccinationsordination. Det är möjligt att utföra en vaccination enligt ordination 
antingen från bevakningen eller direkt i journalen. 
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Utföra vaccination på ordination via Bevakning-Vaccinationsordination 
Markera patienten i listan, klicka på Visa, Öppna journal eller dubbelklicka.  
 

 
 
Därefter väljer du den läkare som har lagt ordinationen. Om du själv är i 
Sköterskejournal kommer patientens journal att öppna sig i Läkarjournal per 
automatik eftersom ordinationen är skapad där. Klicka OK och ordinationen blir 
synlig. Klicka på Utför. 
 

 
 
Registrera vaccination i nästa bild som vanligt. 
 
Utföra vaccination på ordination direkt i journalen 
Väljer du att direkt gå till journalen och utföra ordinerad vaccination måste du öppna 
patientens journal i rätt journaltyp, i vårt exempel Läkarjournal eftersom ordinationen 
är skapad där.  
 
Öppnar du patienten i fel journaltyp kommer inte knappen Utför att vara aktiverad. 
Stäng patientens journal och öppna på nytt i korrekt journaltyp.  
Markera ordinationen och klicka på Utför.  
Registrera vaccinationen. 
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Risk-ikon 
För att göra användaren uppmärksam på eventuella risker är modulen kopplad till 
Ärftlighet/Risk. Om man hovrar med muspekaren på ikonen visas de risker som 
sparats. Klickar man på risk-ikonen så öppnas översikten i modulen Ärftlighet/risk för 
mer info om de specifika riskerna. 
 

 
 
 
Biverkning 
Från vaccinationsmodulens startsida kan du registrera eventuella biverkningar.  
Markera aktuellt vaccin och välj Biverkning i menyraden.  
Fyll i Rapporteringsdatum och skriv fritext i kommentarfältet.  
Klicka Ok. 
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Registrera Vårdkontakt 
Vid ett ordinarie bokat besök 
Om du har en patient bokad på ett ordinarie besök, t ex en diabeteskontroll eller 
såromläggning, och vid det tillfället ger en vaccination ska du aldrig använda Attribut 
vaccinationsmottagning. Om du kryssar i attributet tappar du ditt ordinarie besök 
eftersom kryss i rutan medför att informationen i PASiS ändrar sig till ett rent 
vaccinationsbesök – hälsovård, inte sjukvård.  
 
Om vaccinationen innebär en kostnad för patienten skickar du henne/honom till 
kassan. I kassan registreras kostnad för vaccination som hälsovård (ÅB – VA – HÄ). 
 
Vid vaccinationsmottagning 
En patient som kommer på besök enbart för vaccination ska du i Vårdkontakten 
kryssa i Attribut Vaccinationsmottagning. Då omvandlas besöket helt korrekt till 
hälsovård istället för sjukvård. 
 
Attribut Vaccinationsmottagning används inte av BHV. 
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