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Registrering av vaccination i MittVaccin
Gäller för: Hälso- och sjukvård

Bakgrund
Med start 30 maj införs MittVaccin som journalsystem för registrering av vaccinationer. Innan alla
enheter använder sig av MittVaccin finns behov av att kontrollera tidigare vaccinationer i Svevac
inklusive sammanhållen journalföring. Vaccination Värmland börjar använda systemet 2022-05-30,
övriga verksamheter, inklusive kommunal hälso- och sjukvård, startar hösten 2022.

Tillvägagångssätt
Vaccinationer dokumenteras i journalsystemet MittVaccin. Generellt gäller att dokumentation sker
hos den vårdgivare där ordinerande vårdpersonal har sin anställning.
Ordination av vaccin kan ske i samband med vaccination eller i förväg.
Hälsodeklaration ska dokumenteras i journalsystemet MittVaccin i direkt anslutning till varje dos.
Man kan enbart logga in i MittVaccin på den vårdgivare där man är anställd.

Registrera hälsodeklaration, ordination och vaccination vid samma
tillfälle
Sök fram kund, välj eventuell kundgrupp och kontrollera tidigare vaccinationer
Sök fram kunden och välj Starta vaccination i menyn till vänster.
En dialogruta kommer upp med frågan Vill du lägga till kunden som medlem i en kundgrupp? I flertal
fall är kundgrupp inte aktuell, och frågan besvaras med Nej.
Nedanstående kundgrupper kan väljas om frågan besvaras med Ja. På så sätt tydliggörs till exempel
om kunden har nedsatt immunförsvar och ska vaccineras enligt särskilt intervall.
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Kontrollera alltid





Anteckningar
Historik
Hälsodeklaration
Sammanhållen journalföring

Det kan här finnas information som är väsentlig för ställningstagande till vaccination.
Dessa uppgifter ska initialt även kontrolleras i Svevac.

Om kunden endast ska vaccineras med ett vaccin väljs genvägen Snabbvaccinering.

Registrera hälsodeklaration
Fortsätt till Hälsodeklaration och välj formulär Hälsodeklaration vaccination.

Besvara samtliga frågor med Ja eller Nej och gå vidare till Nästa.
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Registrera vaccination
Välj vaccin i vallistan Lägg till vaccin och klicka på Lägg till.
Ange dos, dosering, administrationssätt och lokalisation i vallistorna. Om du själv har ordinationsrätt
ska du inte fylla i ordinatör.
Ange eventuell kommentar, samt Spara kommentar. Dessa kommentarer kommer att visas under
Anteckningar.

Om du själv inte har ordinationsrätt måste du välja ordinatör i vallistan.

Välj Nästa

Ange batchnummer från vallistan
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Slutför vaccinationen

Registrera enbart hälsodeklaration och ordination



Sök fram kund, välj kundgrupp och kontrollera tidigare vaccinationer enligt avsnittet ovan
Registrera hälsodeklaration enligt avsnittet ovan, men välj Spara hälsodeklaration och
avsluta



Skriv in eventuell journalanteckning under Anteckningar.

Registrera vaccination när ordination finns



Sök fram kund, välj kundgrupp och kontrollera tidigare vaccinationer enligt avsnittet ovan
Klicka på den gulmarkerade listen för att hämta upp befintlig ordination



Bekräfta befintlig hälsodeklaration och gå vidare genom att välja Nästa



Ange batchnummer från vallistan och slutför vaccinationen enligt avsnittet Registrera
vaccination ovan

Dokumentation av samtycke eller mognadsbedömning vid vaccination av
kunder under 18 år
Om kunden är under 18 år kommer en fråga om samtycke. För att fortsätta är det obligatoriskt att
bekräfta att vårdnadshavare har lämnat samtycke eller att mognadsbedömning är genomförd.
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Personer med skyddad identitet
Personer med sekretessmarkering hos Skatteverket kan hanteras i MittVaccin.

Övrig journaldokumentation
Journalanteckningar i MittVaccin
Journalanteckningar som rör vaccinationer nås via knappen Anteckningar.
Läkare som gör bedömningar inför vaccination skriver anteckningar här. Även kommentarer visas
här.
Inför vaccination ska vaccinerande sjuksköterska alltid kontrollera om det finns information under
Anteckningar.

Dokumentation i Cosmic
Om det framkommer uppgift om överkänslighet eller annan information som kan kräva
uppmärksamhet utanför vaccinationsenheten ska denna information även dokumenteras i
journalsystemet Cosmic, i uppmärksamhetssignalen (UMS).

Bra att veta
Se även leverantörens manual: Cambio MittVaccin Journal - Introduktion & Användarmanual

Dokumentet är utarbetat av: Linda Eriksson Anna Egardsson, Eric Le Brasseur
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