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Influensavaccination 2020–2021
Influensavaccination

Med anledning av covid-19 behöver varje verksamhet i år planera för ett anpassat
vaccinationsgenomförande för att minska risken för smittspridning, exempelvis lokala
anpassningar för att undvika trängsel samt erbjuda tidbokning via 1177. För de
patienter som ni själva bokar in och erbjuder en tid för vaccination finns en kallelse i
PMO, Kallelse influensavaccination 2020–2021 (kom ihåg att välja Mall för kallelsetext
före utskrift).

Viktiga datum
•

•
•

Nationell vaccinationsstart är tisdag den 3 november, då prioriteras personer
tillhörande riskgrupp.
Från måndag den 16 november är det möjligt att vaccinera personal.
Från tisdag 1 december kan övriga personer vaccinera sig.

Årets vaccin

Det vaccin som i år är upphandlat av Region Skåne är Influvac Tetra för vuxna och
barn från tre år. För barn sex månader till tre år är Vaxigrip Tetra upphandlat.
(Influvac Tetra har ingen godkänd indikation för barn yngre än tre år). Det nasala
vaccinet Fluenz Tetra har Region Skåne inget avtalspris på i år.
Personer med äggallergi kan inte vaccineras. Vid lindrig äggallergi, det vill säga om
man kan äta mat som innehåller ägg, kan patienter vaccineras med Influvac Tetra.
Influensavaccination kan ge biverkningar i form av lokal irritation, feber och allmän
sjukdomskänsla.

Kostnad för vaccin

Patienter som inte ingår i någon riskgrupp och är under 65 år ska betala för sin
influensavaccination. Vänligen hänvisa patienten till kassan efter besöket.
• För Vaccination Influvac Tetra för vuxen i samband med läkarbesök gäller
ordinarie besöksavgift + 50 SEK/dos för vaccin (grundavgiften ingår).
• Vaccination Influvac Tetra för barn från tre år 50 SEK + grundavgift 100 SEK.
• Vaccination Influvac Tetra hos sjuksköterska är avgiften 50 SEK/dos för vaccin
+ grundavgift 100 SEK.
• För vaccination Vaxigrip Tetra (endast barn tre månader till tre år) är avgiften
70 SEK/dos + grundavgift 100 SEK.
Mer information finns på Vårdgivare i Skåne.
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Registrering i kassan
I kassan på vårdcentralen registreras vaccinationskostnaden med Kontakttyp ÅB
Återbesök – Anledning VA Vaccination – Anledningstyp HÄ Hälsovård.

Kostnadsfria vaccinationer

Kostnadsfria vaccinationer gäller för
•
•
•

Ålderspensionärer
Personer under 65 år som tillhör en riskgrupp
Personal inom Region Skåne med patientnära kontakter

Riskgrupp

Det ska framgå och vara dokumenterat i läkaranteckning 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 (ex extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller
flerfunktionshinder).
- Kronisk lever- eller njursvikt.
- Diabetes mellitus.
- Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom
eller behandling.

2

Registrering av influensavaccination

Konto i Svevac krävs för den personal som registrerar vaccinationer.
När du väljer patient i Öppna journal/Sök patient kan du välja arbetsflöde
”Influensavaccin Svevac 2020” för att underlätta registreringen.

Arbetsflödet öppnar flikarna enligt bild nedan.
Välj Ny.

På vaccinationsmodulens startsida är årets vaccin Influvac Tetra förvalt, tryck Enter.
Är det personal du vaccinerar väljer du Influvac Tetra personalvaccin.

Du kommer till Ny vaccination. Gör din registrering av vaccinet.
Signera.
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Registrera Vårdkontakt

Välj Vårdkontakt Mottagningsbesök och Attribut Vaccinationsmottagning.
Klicka OK.

Observera vid registrering av Vårdkontakt
Vid influensavaccinering i samband med ett ordinarie bokat besök ska inte Attribut

Vaccinationsmottagning kryssas i. Om du kryssar i attributet tappar du ditt ordinarie
besök eftersom kryss i rutan medför att informationen i PASiS ändrar sig till
hälsovård, inte sjukvård. Det genererar i produktionsbortfall.

Attribut Vaccinationsmottagning används enbart om vaccinering sker vid

Vaccinationsmottagning.

Kvittens

När vaccinet är överfört från PMO till Svevac får du en kvittens i PMO i modulen
Kommunikation – Enhetens Utkorg. Du kan även se kvittensen i modulen Vaccination
och där välja Visa.
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Registrera Åtgärd (KVÅ-kod)

Åtgärdskod ska registreras för kostnadsfri vaccination.
Influensavaccination är kostnadsfri för personal med patientnära kontakter, personer
från 65 år och äldre, gravida från vecka 16 samt vuxna och barn över 6 månader som
ingår i kategorin riskgrupp (se särskilt avsnitt Riskgrupp ovan).

Registrera diagnos

Alla patienter som influensavaccineras ska registreras med vaccinationsdiagnos.
•
•

ICD-10-SE diagnoskod Z251 Vaccination avseende influensa
KSH97P diagnoskod Z27-P Vaccination

Observera gällande diagnos
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.
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Vaccination av personal

Alla medarbetare, studenter samt praktikanter i Region Skåne som har patientnära
kontakter erbjuds kostnadsfri influensavaccination från och med den 16 november.
Registrering i PMO
I Ny vaccination väljer du Influvac Tetra personalvaccin.

•
•
•
•

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

Vaccination på Särskilt boende (SÄBO)

Kommunernas sjuksköterskor har ansvaret för vaccinering i hemsjukvård och
vaccinering på särskilt boende.
Observera när kommunsjuksköterska vaccinerar
Vaccinering som sker på särskilt boende av kommunsjuksköterska ska inte registreras
i PMO.
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 boendet.
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Om kommunens sjuksköterskor inte har möjlighet att utföra influensavaccination på
särskilt boende kan vårdcentralen vaccinera och registrera besöken enligt följande:
Läkare vaccinerar
• Vårdkontakt Hembesök.
• Attribut Särskilt boende.
• Attribut Vaccinationsmottagning.
• Diagnos för vaccination.
• Åtgärdskod för kostnadsfri vaccination.
Sjuksköterska vaccinerar
• Vårdkontakt Hembesök.
• Attribut Vaccinationsmottagning.
• Diagnos för vaccination.
• Åtgärdskod för kostnadsfri vaccination.
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