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INFORMATION FRÅN VÅRDVAL PRIMÄRVÅRD - NR 20/21 

Säsongsinfluensavaccinationen lite förtydliganden  

Förberedelser 

Bifogat dokument beskriver viktiga förberedelser som behöver göras innan 

vaccinationen startar. Om boten för covid-vaccinationen finns installerad på era 

datorer så behövs ingen särskild installation göras för säsongsinfluensan, dock måste 

datorerna startas om på morgonen den 9 november för at boten ska bli installerad.  

Kom ihåg att schemalägga på vaccinationsmottagning. 

Vaccinationsstart – registrering 

Den 9 november startar årets influensavaccination och då kan ni börja använda er av 

boten. Om ni börjar vaccinera några dagar före den 9 november (SÄBO, hemsjukvård, 

enstaka besökare på vc osv) måste dessa vaccinationer läggas på hög och 

efterregistreras i boten. All registrering måste ske via boten då all statistik tas 

därifrån. Kassan ska enbart användas då en patient ska betala för sin vaccination.  

Respektive vårdcentral gör upp med sitt/sina SÄBO om vem som ansvarar för 

vaccinationen på boendet. Om boendets personal både vaccinerar och registrerar så 

tillfaller halva ersättningen till kommunen och halva ersättningen till den vårdcentral 

där patienten är listad.  

Elektronisk journal - nyhetsbrev 

Elektronisk journal kommer inom kort skicka ut ett nyhetsbrev bl a innehållande 

användarmanual och en film som beskriver hur boten fungerar. Nyhetsbrevet 

kommer även finnas publicerat på vårdgivarwebben.  

Nyheter Elektronisk journal - Region Västmanland (regionvastmanland.se) 

Information från Smittskyddsenheten 

På vårdgivarwebben finns viktigt information från Smittskyddsenheten gällande 

influensa- och pneumokockvaccinationen. 

Influensa - Region Västmanland (regionvastmanland.se) 

https://regionvastmanland.se/vardgivare/it-stod/it-system/elektronisk-journal/nyheter-elektronisk-journal/
https://regionvastmanland.se/vardgivare/behandlingsstod/smittskydd/influensa/
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Kostnadsfri vaccination 

Kostnadsfri vaccination mot influensa och lunginflammation gäller enbart för 

patienter som fyllt 65 år eller tillhör någon riskgrupp samt för vård- och 

omsorgspersonal inom regionen. Gäller även utomlänspatienter.  

 

Med vänlig hälsning 

Maria Martinsson 

Vårdvalschef primärvård  

 


