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Flöde på vaccinationsmottagning Vaccination Värmland 
Gäller för: Vaccination Värmland Vaccinationsmottagning norra Karlstad, Vaccinationsmottagning 
norra Värmland, Vaccinationsmottagning södra Karlstad, Vaccinationsmottagning västra Värmland, 
Vaccinationsmottagning östra Värmland 
 

Syfte 
Rutinen beskriver steg för steg vad som sker när en patient kommer till en vaccinationsmottagning 
för vaccination. 

Flöde steg för steg 

Ankomstregistrering 
 Skanna id-kort eller registrera personnummer i Cosmic 
 Personer med skyddade personuppgifter ska ankomstregistreras i Cosmic först efter att 

mottagningen har stängt 
 Registrera patienten i MittVaccin 
 Kontrollera om patienten har fler bokningar och kommunicera med patienten om du tar bort 

multipla bokningar 

Gäller vaccin mot covid-19 (kan även utföras av vaccinerade sjuksköterska): 

 Förse patienten med patientinformation INF-21929 Du har fått vaccin mot covid-19 med ny 
tid om det är aktuellt och den produktinformation som levereras tillsammans med vaccinet 
från tillverkaren 

Hos vaccinerande sjuksköterska 
Sjuksköterskan säkerställer att det inte finns någon kontraindikation att vaccinera. Vaccinationen 
registreras direkt efter att den är utförd.  

 Kontrollera patientens identitet och hämta patienten i MittVaccin, samt i Svevac 
 Kontrollera vilket vaccin som ska ges och att vaccinet kan ges utifrån patientens ålder 
 Läs anteckningar och sammanhållen journalföring i MittVaccin samt i Svevac 
 Kontrollera när senaste dos gavs samt att det är rätt intervall räknat från föregående dos. Tänk 

på att tidigare dos kan ha givits av annan vårdgivare 
 Gå igenom hälsodeklaration i MittVaccin. Hälsodeklarationen är identisk med FOR-24405 

Hälsodeklaration inför vaccination. Bakre medicinskt stöd kontaktas om det är tillämpligt 
 Fråga om reaktion vid föregående dos och kontakta bakre medicinskt stöd om det är tillämpligt 
 Kontrollera eventuellt ordinationsbrev från AK-mottagningen om patienten är behandlad med 

Waran/warfarin. Om patienten inte har med sig ordinationsbrev finns uppgifter i Journalia-AVK 
(uthopp från Cosmic under externa applikationer) 

 Vaccinera om ingen kontraindikation finns och registrera vaccinationen i MittVaccin 
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Observationsplats 
Efter vissa vaccinationer ska patienten kvarstanna för observation. 

 Om patienten är behandlad med antikoagulantia, ska patienten själv hålla ett tryck över 
injektionsstället i 5 minuter efter vaccinationen 

 Efter vaccination mot covid-19 ska patienten kvarstanna i 15 minuter för observation (vid utökad 
observation kvarstannar patienten i 30 minuter) 
 

Patienter som är behandlade med antikoagulantia 
Patienter som är behandlade med warfarin/Waran ska ha med sig ordinationsbrev från AK-
mottagningen. Om patienten inte har med sig ordinationsbrev finns uppgifter i Journalia-AVK 
(uthopp från Cosmic under externa applikationer) 

Warfarin som enda blodförtunnande läkemedel 
Om patienten är behandlad med warfarin som enda blodförtunnande läkemedel, ordineras vaccin av 
sjuksköterska på vaccinationsmottagningen. Sjuksköterskan ska då kontrollera att PK är 3.0 eller lägre 
och att provet inte har tagits för mer än vecka sedan. 

Warfarin i kombination med andra blodförtunnande läkemedel 
Om patienten är behandlad med warfarin i kombination med andra blodförtunnande läkemedel, ska 
vaccin vara ordinerat av läkare i MittVaccin. Observera att gräns för PK-värde och tid från 
provtagning kan variera. 

 

Om en patient får en allergisk reaktion eller inte mår bra 

Anafylaxi 
Vid anafylaxi och allergisk reaktion följ RUT-21816 Anafylaxi och allergisk reaktion vid vaccination på 
extern plats eller RUT-21027 Anafylaxi och allergisk reaktion i öppenvård (vid vaccination med utökad 
observation. 

Biverkning ska dokumenteras i Cosmic och rapporteras enligt RUT-09732 Rapportering och 
klassificering av biverkningar. 

Patient som inte mår bra 
Patient som vid besöket på vaccinationsmottagningen inte mår bra ska tas omhand av sjuksköterska 
som vidtar nödvändiga åtgärder.  

Händelsen dokumenteras av sjuksköterska i Cosmic med kontakttyp Öppenvårdsbesök. 

I händelse av brand 
Utrymningsledare sätter på gul utrymningsväst och fördelar uppgifter. Uppsamling sker på anvisad 
uppsamlingsplats. 

 Rädda 
 Larma 
 Evakuera  
 Släck 
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