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Dokumentationsanvisning, vaccinationer
Säsongsinfluensa 2021
Journalmall

Vaccin

Diagnos

Vaccinationsmall säsongsinfluensa

Vaxigrip Tetra
Efluelda/ Fluzone
Fluenz Tetra

Z251 Vaccination mot influensa
DT030 Vaccination

Pneumovax
Prevenar 13

Z238 Vaccination mot pneumokocker
DT030 Vaccination

Hälsodeklaration:

https://centuri/RegNo/65632 Täcker vaccinering av covid-19, säsongsinfluensa
och pneumokock. Kasseras efter att journaldokumentation av robot är utförd.

Fras:

Inga fraser används, enbart överföring av data från robotformulär.

2021 års dokumentering av influensavaccinationerna är utformad så att dokumentationsrobot ska kunna användas.
Därmed har även en ny journalmall Vaccinationsmall säsongsinfluensa skapats som är synkroniserad med roboten.

Robot
Dokumentations-robot får bara startas av legitimerad sjuksköterska eller läkare. Man använder sig av olika robotar
beroende på om det är covid-19 eller influensa. Ska flera influensavaccin registreras vid samma tillfälle måste man köra
en robotsession per vaccin.
Manual robot influensavaccination: https://centuri/RegNo/65567
Saknas en kontakt (bokning) i Cosmic så skapar roboten en ny kontakt, dock separata kontakter för covid-19 respektive
influensa. Ej bokade vårdpersonal (kommun och region) kommer inte att hamna i kassan då kontakttypen
”Administration” skapas av roboten. ID-kontroll utförs av vaccinatör, möjliggör därmed drop-in-mottagning.

Batchnummer
Sjuksköterskor får själva lägga in batchnummer för Vaxigrip Tetra, Efluelda/Fluzone, Fluenza Tetra (nässpray).
Batchnummer för Pneumovax och Prenevar kommer centralt läggas in av Lars-Mikael Ullbrandt, men saknas ett
batchnummer för någon av dessa två: ring Cosmic-supporten (254 00).

Resultat
Data kan tas ut från sökord (ex. patient/personal), diagnoskoder (enligt ovan) och kassaregistreringar (kontakttyper).
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Personalvaccination mässling och hepatit B
Dokumentationen ska göras i COSMIC med två separata journalmallar för mässling och hepatit B.
Journalmall

Diagnos

Mässlingsvaccin personal

Z274 Vaccination avseende MPR

pmäss
Har i enlighet med råden för mässlingsvaccination av sjukvårdspersonal, fått injektion Priorix mot
mässling, påssjuka och röda hund av ansvarig läkare och sjuksköterska på vaccinations-mottagning.
Se inskannad journalhandling.
Vaccinationsmall Hepatit B personal

Z246 Vaccination avseende virushepatit

Ingen fras. Förinlagd text i journalmall enligt nedan:
Har i enlighet med råden för Hepatit B-vaccination av sjukvårdspersonal, fått injektion Engerix- B 20
mikrogr/1 ml alternativt HBVAXPRO 10 mikrogr/1 ml.
Intramuskulärt höger/vänster arm. Dos nr …. av 3. Batchnummer….
Finns kontraindikationer enligt patientens ifyllda uppgifter på hälsodeklarationen JA/NEJ. Om JA,
ange vilka, och åtgärd innan beslut om vaccination:
Hälsodeklaration:

Ordinationsblad vid vaccination av personal mot mässling. Nr 42232
Ska skannas in, journalhandling. Innehåller uppgift om läkarordination,
(vilket krävs för mässlingvaccination).
Dokument till skanning skickas i cirkulationskuvert för patienthandling till:
Registerservice, Kyrkgatan 8, 831 38 Östersund

Journaldokumentation Cosmic
Vid Hälsocentral/mottagning: Sjuksköterska loggar in som vanligt på respektive arbetsplats.
1. Välj patient
2. Via Menyknappen: Välj Journal, Ny anteckning (Ctrl+N).
3. Klicka på Välj mall, Lägg till fler alternativ och markera mallen, flytta med hjälp av pilen, OK.
3. Vid personalvaccination: Skapa Ny vårdkontakt (Ska ej betala).
Välj i typ av vårdkontakt: Administration
Ange i vårdkontaktsdatum datum för när vaccineringen utfördes.
4. Dokumentation i journal:


Id-kontroll

Noteras av vaccinerande sjuksköterska.
Hoppa över: Vid efterregistrering på sjukhusets vaccinationsmott.



Diagnoskod

Skriv in diagnoskod, klicka på Lägg till.



Vaccination

Ange uppgift om: Givet läkemedel, batchnr, lokalisation och hälsodeklaration.



Åtgärd



Signera

Frastext enligt förslag (läggs upp av Cosmicadministratör).
Används vid behov.

Resultat
Anteckningen är nu sökbar i journalen på sökordet Vaccination, och/eller Anteckningstyp Vaccination. I ProDiver på
journalmallmallarna: och/eller via diagnoskoderna.
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