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Användning av systemet MittVaccin, Linköpings
kommun
MittVaccin är Region Östergötlands system för dokumentation av
vaccinationer. När kommunens/privat vårdgivares sjuksköterska är regionen
behjälplig med vaccinationer i kommunal vård och omsorg dokumenterar
sjuksköterskan i Mittvaccin. På regionens vårdgivarwebb finns riktlinjer och
information gällande:

● Region vaccination Covid-19
● Region Säsongsinfluensa

Behörigheter i MittVaccin
Behörigheter till MittVaccin hanteras av sjuksköterskans verksamhetschef via
regionens Stöd- och service, telefon 010 - 103 60 00. Vid kontakt uppges
användarens namn, HSA-id samt vid vilka vårdcentraler behörigheterna ska
gälla.

Sjuksköterska med ordinationsrätt är i behov av utökad behörighet i systemet
MittVaccin. Behörigheter hanteras enligt ovan.

Länk till INERA där man enkelt får fram sitt HSA-id och kan testa
SITHS-kortet: Testa SITHS eID - Siths

Inloggning i systemet MittVaccin

Inloggning ska ske via webbläsare Chrome eller Edge Chromium

med SITHS-kort via länk: https://mvjournal.mittvaccin.se/index.php

Vårdgivarwebben Region Östergötland - Mittvaccin
På regionens vårdgivarwebb finns en sida för systemet MittVaccin, se bild
nedan,

Vaccination mot Covid-19
På vänster sida finns länkar under rubriken MittVaccin för Sjuksköterska utan
ordinationsrätt – Kommun. Där hittas utbildningsmaterial och checklistor
avseende vaccination mot Covid-19. Som användare sjuksköterska utan
ordinationsrätt - Kommun följs det flöde som beskriver att fylla i
hälsodeklaration, hämta ordination gjord av läkare och signering av
administrerat vaccin.

Vaccination mot säsongsinfluensa
Till höger under rubriken Aktuellt finns länken Säsongsinfluensa. Där finns
checklistor och utbildningsfilmer avseende vaccination mot säsongsinfluensa

https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Halso--och-vardutvecklingscentrum/Smittskydd-och-vardhygien/Pagaende-utbrott/Coronainformation-for-externa-vardgivare/Vaccination-covid-19/
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/For-privata-vardgivare/Regionens-IT-stod-till-andra-vardgivare/Mitt-Vaccin/Sasongsinfluensa/
https://minasidor.siths.se/ineraauthority/Test
https://mvjournal.mittvaccin.se/index.php


både för sjuksköterska utan ordinationsrätt och för sjuksköterska med
ordinationsrätt.

Support
Alla supportfrågor hänvisas till Linköpings kommuns användarstöd support.
formulär

Samlade frågor och svar gällande MittVaccin finns på vårdgivarwebben.

Direktiv för samtycke och dokumentation i Treserva i samband med
vaccinering samt andra stöddokument finns på MAS-sidan, Linköpings
kommun.

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

Det finns en automatisk utloggning vi inaktivitet, blir du utloggad behöver du
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

https://www.linkoping.se/utforarwebben/vard-stod-och-omsorg/digitalisering/anvandarstod/support-och-utbildning/
https://www.linkoping.se/utforarwebben/vard-stod-och-omsorg/digitalisering/anvandarstod/support-och-utbildning/
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/For-privata-vardgivare/Regionens-IT-stod-till-andra-vardgivare/Mitt-Vaccin/
https://www.linkoping.se/utforarwebben/vard-stod-och-omsorg/halso--och-sjukvard/riktlinjer-for-halso--och-sjukvard/
https://www.linkoping.se/utforarwebben/vard-stod-och-omsorg/halso--och-sjukvard/riktlinjer-for-halso--och-sjukvard/


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.


