
 

Vaccination Covid-19 
Dokumentation och registrering i NCS Cross 
 

För att kunna följa vaccinationstäckningen och för att kunna utföra den rapportering till Nationella 

vaccinationsregistret (NVR) och Socialstyrelsen som åligger regionen krävs att vaccinationerna dokumenteras och 

registreras på nedanstående sätt. Informationen skickas sedan automatiskt till NVR en gång per dygn från NCS Cross. 

Dokumentationen bör göras vid vaccinationstillfället eller allra senast 3 veckodagar därefter. Dokumentation ska 

göras för samtliga doser. 

 

Om det, utifrån medicinsk bedömning, inte kan utföras vaccination ska det dokumenteras i annan anteckningstyp.  

 

Dokumentation - Anteckningstyp Vaccination Covid-19 
Söko Sökord  

Medgivande till vaccination (obl) Väljs i lista 

Hälsodeklaration (obl) Anges i text – U a om inget avvikande. 
Här dokumenteras det som är angivet under rubrik ”Ev kommentar” i 
hälsodeklarationen, t ex avvikelse, ställningstagande till vaccination osv. 

Vaccination (obl) Väljs i lista  
I listan presenteras vaccinationsnamn enligt FASS, t ex Comirnaty 

Sticklokalisation (obl) Väljs i lista 

Batchnummer (obl) Skannas med handskanner eller skrivs in manuellt, t ex EJ6796  

Dosnummer (obl) Väljs i lista 

Vaccination given av (obl) Väljs i lista 
Sjuksköterska Hälsocentral  
Om Vaccinatör är annan än Ordinatör dokumentera även namn på vaccinatör  
Sjuksköterska kommun  
Ange inte namn på vaccinatör från kommunen  
Sjuksköterska Sjukhus  
Om Vaccinatör är annan än Ordinatör dokumentera även namn på vaccinatör 

Diagnos (obl) U119 Kontakt för vaccination mot covid-19 

Åtgärdskod (obl) DT030 Vaccination 
ZV100 Åtgärd relaterad till covid-19 

 

Dokument med skanningsbara koder för batchnummer uppdateras när nya batchnummer blir aktuella. Listan med 

koder finns att hämta på Smittskydds hemsida.  

Batchnummer benämns även som LOT-nummer på förpackning/ampuller 
 

Hälsodeklaration på papper kan kasseras efter genomförd dokumentation. 
 

Besöksregistrering hälsocentral - Vaccination utförd av kommunens personal 
Ingen besöksregistrering, dokumenteras enbart i journal enligt ovan. Hälsovalsersättning genereras utifrån 

dokumentation av sökord Vaccination given av – Sjuksköterska kommun. 
 

Besöksregistrering hälsocentral - Vaccination utförd av regionens personal 
Besöksregistrering med produkt ”Covidvaccination inkl besök” som återfinns i produktgrupp Vaccination, genererar 

hälsovalsersättning. Om även influensavaccin ges ska sådan produkt också tas med. 
 

Besöksregistrering sjukhus 
Vaccination av personal ska inte besöksregistreras, dokumenteras enbart i journal enligt ovan. 
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