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Vaccination influensa - hälsocentral 
Dokumentation och registrering i NCS Cross 

 
 

 

För att kunna följa vaccinationstäckningen av patienter i regionen är det viktigt att vaccinationerna 

dokumenteras och registreras på rätt sätt. Kan då följas i Diver och även rapporteras på rätt sätt.  

Hälsodeklaration på papper kan kasseras efter genomförd dokumentation i NCS Cross. 

 

 

Journaldokumentation  
 

Enbart Influensavaccin 

Dokumenteras i anteckningstyp Vaccination generell 

 

Medgivande till vaccination Väljs i lista  

Hälsodeklaration (obl) Anges i text – U a om inget avvikande. 

Vaccination (obl) Väljs i lista  
Om både influensa- och pneumokockvaccin ges ska båda vaccinerna anges 

Sticklokalisation (obl) Väljs i lista 

Batchnummer (obl) Skannas med handskanner eller skrivs in manuellt  

Vaccination given av (obl) Väljs i lista 

Åtgärdskod (obl) DT030 Vaccination 

 

 

Influensavaccin och pneumokockvaccin 

Dokumenteras i anteckningstyp Vaccination generell. Båda vaccinen anges under sökord Vaccin. 

Om VacDoc används måste två anteckningar göras för att få med båda vaccinerna. Vid manuell 

dokumentation räcker det med en anteckning. 

 

Influensavaccin och covidvaccin dos 3 

Influensavaccin dokumenteras i anteckningstyp Vaccination generell. 

Covid dos 3 dokumenteras i anteckningstyp Vaccination Covid-19.  

Det blir alltså två anteckningar.  

 

Vaccination i samband med annat besök   

Om influensavaccinering utförs i samband med annat besök ska dokumentation och åtgärdskodning 

göras i ordinarie besöksanteckning. Om vaccination utförs i samband med läkarbesök ska det kodas i 

läkarbesöksanteckning även om vaccinationen utförs av sköterska. 
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Besöksregistrering riskgrupp 
 

Enbart influensavaccin  

Besöksregistrering med produkt ”Influensavacc riskgrupper”, prissatt med 0 kronor.  

Det blir automatiskt produkt ”Influensavacc riskgrupper” när bokning görs på de särskilda resurser 

som är upplagda för influensavaccination (VaAXx, VaBXx osv).  

 

Influensavaccin och pneumokockvaccin  

Byte av produkt till ”Influensa o pneumokock riskgr” måste göras, prissatt med 0 kronor. 

 

Influensavaccin och dos 3 covidvaccin  

Besöksregistrering med produkter ”Influensavacc riskgrupper” och ”Covidvaccination inkl besök”. 

Betyder att tillägg av produkt måste göras. 

 

 

Besöksregistrering ej riskgrupp 
 

Enbart influensavaccin  

Besöksregistrering med produkt ”Influensavacc inkl besök”, prissatt med 250 kronor. 

 

Influensavaccin och pneumokockvaccin 

Besöksregistrering med produkter ”Influensavacc inkl besök” och ”Pneumovax” (alternativt Prevenar).  

Betyder att tillägg av produkt Pneumovax måste göras, prissatt med 219 kronor (Prevenar 520 kr) 

 

Influensavaccin och dos 3 covidvaccin  

Besöksregistrering med produkter ”Influensavacc inkl besök” och ”Covidvaccination inkl besök”. 

Betyder att tillägg av produkt måste göras. 

 

 

Vaccination utförd av kommunens personal 
Dokumenteras i anteckningstyp Vaccination generell enligt ovan.  

Ingen besöksregistrering, hälsovalsersättning genereras utifrån dokumentation av sökord Vaccination 

given av – Sjuksköterska kommun. 

 

Vaccination personal  
Dokumenteras i anteckningstyp Vaccination generell enligt ovan.  

Ingen besöksregistrering. 

 

 

 


