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Information vid vaccinering mot Covid-19  
Vid vaccinering följs processen för säsongsinfluensa i möjligaste mån, 
då den är känd hos både kommunen och regionen. Läkare ska närvara 
vid vaccinering på särskilt boende för äldre. Beslut gällande 
läkarnärvaro vid vaccinering för andra målgrupper kommer att tas efter 
utvärdering av Fas 1. 

Inför vaccinering mot Covid-19 ansvarar sjuksköterska för att 

● informera brukare att det kommer erbjudas vaccinering inom 
kort. 

● Informera närstående/legal företrädare till person med 
beslutsoförmögenhet att det kommer erbjudas vaccinering inom 
kort. 

● inhämta samtycke samt hjälpa varje enskild brukare med att fylla 
i hälsodeklarationen. 
 

Inhämta samtycke till vaccinering mot covid-19 
Vid vaccinering mot covid-19 inhämtar kommunen samtycke för Region 
Östergötlands vägnar. Sjuksköterska och/eller chef informerar brukaren 
och tillfrågar om samtycke. 
 
Samtycke vid beslutsoförmögenhet 
En individuell bedömning utförs av sjuksköterska eller verksamhetschef 
gällande om patienten bedöms ha förmåga att förstå informationen och 
kunna ta ställning till att lämna samtycke. 
Om personen inte har förmåga att kunna ta ställning själv, kontaktas 
närstående och informeras om vaccinering. Om det finns 
omständigheter som pekar på att patienten hade motsatt sig 
vaccinering eftersom denne aldrig velat vaccinera sig tidigare behöver 
det beaktas i bedömningen tillsammans med närstående. 
 
Dokumentera samtycke 

● Patienter som samtycker:  
Dokumentera på Hälsodeklarationen och i Treserva under 
sökordet vaccination.  

● Patienter som samtycker efter kontakt med närstående: 
Dokumentera på Hälsodeklarationen samt i Treserva och vilken 
närstående som kontaktats under sökordet vaccination. 

● Patienter som inte samtycker:  
Dokumentera i Treserva under sökordet immunologiska 
funktioner. 

● Patienter som ni bedömer (beslutoförmögen person) inte lämnat 
samtycke:  
Dokumentera ställningstagande och i Treserva under sökordet 
immunologiska funktioner 



MittVaccin – IT system  
Sjuksköterskor som vaccinerar har behörighet till systemet MittVaccin 
via Region Östergötlands avtal. Utbildning och information om 
MittVaccin finns på region Östergötlands vårdgivarwebb. 
 
Sjuksköterska ansvarar för att Hälsodeklaration och vaccinationerna 
registreras och dokumenteras i MittVaccin. Läkaren ansvarar för att gå 
in i samma system och bedöma Hälsodeklarationen och ordinera 
vaccin. Ordinationen kommer då finnas i MittVaccin. Sjuksköterska 
signerar given dos i MittVaccin samt i Treserva.  

Hälsodeklaration i pappersformat som använts som arbetsdokument 
kasseras efter att uppgifterna är inlagda i MittVaccin. Ordination sker 
direkt i MittVaccin och ska inte ordineras på utskriven  Hälsodeklaration. 
 
Förberedande uppgifter att lägga till kund, registrera kundgrupp, och 
hälsodeklaration kan registreras av annan sjuksköterska än den som 
administrerat vaccinationen.  
 
Se “Användning av MittVaccin i Linköpings kommun” på MAS-sidan 
under rubrik Vaccination mot covid-19. 
 
Hantering av vaccin 
Olika typer av vaccin som ska hanteras på olika sätt. Information och 
hantering om varje specifikt vaccin finns på regionens vårdgivarwebb. 
Länk: Vårdgivarwebb vaccination covid-19, regionen 
 
 
Dokumentation i Treserva 
Dokumentera samtycke och administrerad vaccinationsdos under 
”enstaka åtgärd” med kopplad KVÅ Vaccination,   
Nedanstående fras kan kopieras och klistras in i Treserva:  
 
Erhåller vaccination för Covid-19, 
Dos 1, XXXX (här anges typ av vaccin och ordination) 
Batch: XXXX 
Vä/hö arm 
kl. XXXX 
Samtycke inhämtat  
alternativt om patienten inte har förmåga att samtycka 
Samtycke inhämtat av sjuksköterska, närstående informerad 
 
Personer som av anledning inte erhållit vaccin vid planerat tillfälle 
bevakas av respektive verksamhet och planerar tillsammans med 
vårdcentralen så att dessa patienter får vaccin vid ett senare tillfälle. 
 

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


 


