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Användning av MittVaccin Linköpings kommun
På regionens vårdgivarwebb finns dokument kring vaccinering av
Covid-19, länk Region vaccination Covid-19

Under “Riktlinjer, stöd och beslut" finns rubriken Administration och
dokumentation där du hittar länken Information om IT-stödet
journalstöd för vaccinationer. Klicka på länken.
Välj rubrik Sjuksköterska utan ordinationsrätt – Kommun

Det finns olika steg för användning i MittVaccin, nedanstående tydliggör
aktuellt material att ta del av för respektive process. För ökad förståelse
rekommenderas även att man tar del av ytterligare material på
MittVaccin sidan.

Administrering/vaccinering Dos 1
Checklista SÄBO - Används i alla kommunala verksamheter när ny
kund läggs upp. Sjuksköterska registrerar hälsodeklaration och
administrerar (lägg upp kund, registrera kundgrupp, lägg in
hälsodeklaration, läkare ordinerar, sköterska administrerar)
Checklista Primärvård - Sjuksköterska utan ordinationsrätt
administrerar, bokat besök (om bokning, hälsodeklaration och
ordination skett av annan)
Checklista efter genomförd vaccination, kortversion

Powerpoint -Utbildning MittVaccin SÄBO
Filmer;

● Logga in (01:39)
● Sök kund och Lägg till kund (01:52)
● Sjuksköterska – ingen tid/hälsodeklaration (03:14)
● Sjuksköterska – Hälsodeklaration med eller utan bokad tid

(02:08) – kan vara aktuell om läkare har lagt in patient och fyllt i
hälsodeklaration

https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Halso--och-vardutvecklingscentrum/Smittskydd-och-vardhygien/Pagaende-utbrott/Coronainformation-for-externa-vardgivare/Vaccination-covid-19/


Administrering/vaccinering Dos 2
I detta steg bör de filmer som har rekommenderats ovan ha
genomgåtts, komplettera gärna med film nedan.

Checklista Andra dos
-Hantera andra dosen inom annan vårdgivare
-Hantera andra dosen sjuksköterska utan ordinationsrätt samt läkare
-Checklista efter genomförd vaccination, kortversion

Film;
● Sjuksköterska – Hälsodeklaration med eller utan bokad tid

(02:08) – kan vara aktuell om läkare har lagt in patient och fyllt i
hälsodeklaration

Inlogg MittVaccin

Ska ske via webbläsare chrome eller edge chromium
med SITHS-kort. https://mvjournal.mittvaccin.se/index.php

Support
Alla supportfrågor hänvisas till användarstöd support formulär
Generella frågor kring dokumentation av vaccination inom kommunens
journalsystem finns på MAS sida

Samlade frågor och svar på vårdgivarwebben (MittVaccin sidan)

Tips
Vid inloggningsproblem kan webbläsaren behöva startas om på nytt.
Sök patient med personnummer och inledande århundrade siffra, får
man ingen träff sök med förnamn och inledning av efternamn.

Det finns en automatisk utloggning vi inaktivitet, blir man utloggad
behöver man starta om webbläsaren för åtkomst.

När man behöver växla mellan vårdcentraler (dvs uppdrag) välj fliken
inställningar i menyrad upptill i fönstret, välj sedan växla uppdrag i
menyrad till vänster i fönstret

Vid eventuella felregistreringar som kräver borttagning av registrering
kontakta alltid vårdcentralen så att ni gemensamt kan åtgärda den
felaktiga registreringen. För att undvika att det blir dubbelregistrering i
Cosmic måste korrigering ske samma dag som registreringen görs.

https://mvjournal.mittvaccin.se/index.php
https://www.linkoping.se/utforarwebben/vard-stod-och-omsorg/digitalisering/anvandarstod/support-och-utbildning/
https://www.linkoping.se/contentassets/7233ddaebabf4b5eb2f27890507eb730/information-vid-vaccinering-mot-covid-19-.pdf?48fe8d
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/For-privata-vardgivare/Regionens-IT-stod-till-andra-vardgivare/Mitt-Vaccin/

