Vaccinationsmottagning -Dos1, Dos2

NVR
Instruktion
dok.55368

VC-personal
dokumenterar i
Cosmic
läkemedelsmodul.

Vaccin
levereras till
Region
Västmanland

Direktöverföring av
vaccinationsdata sker från
Cosmic till NVR.

Leveransplan

Vaccinationsmottagning
schemalägger baserat
på tillgång och
resurser.
Beställning av vaccin
sker via Forms till
Vaccinkoordinator
senast onsdag kl.
14 veckan före.

Nationella
Vaccinationsregistret

Instruktioner

Invånare
vill
vaccinera
sig

Boka vaccinationstid fpå
1177.se (inloggat läge)

Boka vaccinationstid
genom att ringa
Vaccinations-bokningen
(021-481 87 00)

Transportör
levererar vaccin
till vaccinationsmottagning.
Utsedd personal på
vaccinationsmottagning kvitterar
vaccinet & bryter
försegling på kylbox.

Legitimering med
SITHS-kort krävs.

Vaccinationsmottagning:
Kontrollera Hälsodeklaration
Dos1/Dos2
Kontrollera om det finns
information i kolumnen
”Bokningsinformation” i
Cosmic besökslista, innan
vaccinering.
VIKTIGT!
Välj rätt dos i boten (Cosmic)

Ssk på
vaccinationsmottagning
bereder vaccin enligt
instruktion. Vaccin ges enligt
rutin. (dok.nr: 55344)
Dos1*/Dos2

*bokar in en tid för dos 2 till
invånaren samt överlämnar
informationsfolder om
vaccineringen.

Invånare
fått
Dos2/
Dos 3?
Nej

Ja

Invånare
färdigvaccinerad

Vaccinering Hemsjukvård och Hemtjänst
Invånare somej blivitvaccinerad på planerad tidavnågon anledning ochinte kan
ta sigtill envaccinationsmottagning på egen hand.

OBS! Vid transport:
• vaccinet måste hanteras varsamt på ett stötsäkert,
temperatursäkert och hygieniskt sätt
• säkerställ en obruten kylkedja
• Pfizers och Modernas vaccin är ljuskänsliga, får ej
skakas (stötkänsliga) eller ställas direkt på kylklamp
(risk för alltför låg temperatur)
• flaskor innehållande Pfizers vaccin måste stå upprätt

OBS! för dos 3
Pfizer dos 3 ges hel dos.
Moderna dos 3 ges halv
dos.

Hemsjukvårdspersonal identifierar vilka som
ska vaccineras i hemmet enligt
tröskelprincipen, ber vid behov om
ordination via vårdcentralens läkare och
beställer vaccin från
Vårdcentral/vaccinationsmottagning.

Personer med endast hemtjänst som ej kan
ta sig till Vårdcentralen förväntas höra av sig
till Vårdcentral.

Cosmic-Mall för ordination
Används av läkare på Vårdcentral
för att ordinera i förväg:
”Ordination covidvaccination”

”Hantering av vaccin mot covid-19 i Region Västmanland”
(instruktion, dok.nr 55523)

Hemsjukvårdspersonal vaccinerar.

Vårdcentral tar höjd för ökat antal
vaccinationer vid beställning av vaccin.
Hemsjukvårdspersonal hämtar vaccin
på Vårdcentral.

De personer som ej har hemsjukvård
men inte kan ta sig till Vårdcentral får
vaccineras via hembesök av
sjuksköterska på Vårdcentral.
Vårdcentral har möjlighet att skicka en
vårdbegäran till Hemsjukvården enligt
tröskelprincipen.

Sjukvårdspersonal
dokumenterar i
Cosmic
läkemedelsmodul.
Direktöverföring av
vaccinationsdata sker från
Cosmic till NVR.

Vaccinering SÄBO
Invånare somej blivitvaccinerad på planerad tidavnågon anledning ochkaninte
ta sigtill envaccinationsmottagning på egen hand.

OBS! Vid transport:
• vaccinet måste hanteras varsamt på ett stötsäkert,
temperatursäkert och hygieniskt sätt
• säkerställ en obruten kylkedja
• Pfizers och Modernas vaccin är ljuskänsliga, får ej
skakas (stötkänsliga) eller ställas direkt på kylklamp
(risk för alltför låg temperatur)
• flaskor innehållande Pfizers vaccin måste stå upprätt

OBS! för dos 3
Pfizer dos 3 ges hel dos.
Moderna dos 3 ges halv
dos.

SÄBO identifierar antal brukare och ev.
ovaccinerad personal som önskar vaccin.
Beställer vaccin från
Vaccinationsmottagning/vårdcentral utifrån
lokal rutin.

”Hantering av vaccin mot covid-19 i Region Västmanland”
(instruktion, dok.nr 55523)

Vaccinationsmottagning/vårdcentral
tar höjd för vaccin till SÄBO vid
vaccinbeställning.
SÄBO hämtar vaccin på
vaccinationsmottagning eller
vårdcentral.

SÄBO vaccinerar boende
samt ev. icke-vaccinerad personal

Ssk SÄBO
dokumenterar i
Cosmic
läkemedelsmodul.
Direktöverföring av
vaccinationsdata sker från
Cosmic till NVR.

Vaccinering 12-15 år, dos 1
I utskick till vårdnadshavare med:
- Information om vaccination
- Hälsodeklaration
- Samtyckesblankett
På sociala medier
På 1177.se
Via skola

Invånare
informeras
av regionen

Barn 12 år
- Barnet kan boka själv med eID
på 1177.se
- Förälder kan boka som
ombud på 1177.se
- Barn eller förälder kan ringa
vaccinationsbokningen
Barn 13-15 år
- Barnet kan boka själv med eID
på 1177.se
- Barn eller förälder kan ringa
vaccinationsbokningen

Vaccinationsmottagning:
Kontrollera Hälsodeklaration
och samtyckesblankett
Kontrollera om det finns
information i kolumnen
”Bokningsinformation” i
Cosmic besökslista, innan
vaccinering.

Läkare/dsk/barnssk har
ordinationsrätt till barn 12-15 år
Är vaccinatör inte något av dessa
måste ordination ske innan
vaccination.

Invånare bokar tid

Invånare väljer drop-in

Invånare kommer till
vaccinationsmottagning
med ifylld
hälsodeklaration och
samtyckesblankett ifylld
av samtliga
vårdnadshavare.
Vuxen ska följa med
barn vid vaccination.

Barn 15 år (födda 2005)
Endast mognadsbedömning krävs,
vaccineras enligt normal rutin för
vuxna.
Barn 15 år (födda 2006)
Endast mognadsbedömning krävs,
men ordinationsrätt enligt detta
flöde.

Ja

Barn lämnar
medhavd
hälsodeklaration
och
samtyckesblankett
till vaccinatör

Har vaccinatör
ordinationsrätt?

Vaccination
VIKTIGT!
Välj rätt dos i
boten (Cosmic)

Samtyckesblan
kett skickas för
skanning till
Inskanningsce
ntralen

Nej
Barn lämnar
medhavd
hälsodeklaration
och
samtyckesblankett
till ordinatör

Vaccinatör
säkerställer
identitet

Ordinatör
ordinerar
vaccination

Ordinatör ordinerar
Journalanteckning i Cosmic

Vaccinering 12-15 år, dos 2
Information om dos 2
Vid vaccination av dos 1 ges
invånare ett informationsblad om
bokning av dos 2

Invånare
informeras
om bokning
av dos 2

Barn 12 år
- Barnet kan boka själv med eID
på 1177.se
- Förälder kan boka som
ombud på 1177.se
- Barn eller förälder kan ringa
vaccinationsbokningen
Barn 13-15 år
- Barnet kan boka själv med eID
på 1177.se
- Barn eller förälder kan ringa
vaccinationsbokningen

Vaccinationsmottagning:
Kontrollera Hälsodeklaration

Kontrollera om det finns
information i kolumnen
”Bokningsinformation” i
Cosmic besökslista, innan
vaccinering.

Invånare bokar tid

Invånare väljer drop-in

Invånare kommer till
vaccinationsmottagning.
Vuxen ska följa med
barn vid vaccination.

Barn visar
hälsodeklaration
för vaccinatör

Vaccinatör
säkerställer
identitet och
kontrollerar att dos
1 finns

Vaccination
VIKTIGT!
Välj rätt dos i
boten (Cosmic)

Instruktion
dok.55368

Flöde Inneliggande i slutenvården (Västmanlands sjukhus)

NVR
Nationella
Vaccinationsregistret

Invånare som ej blivit vaccinerad på planerad tid av någon anledning ,gäller dos 1

Har
patienten
fått dos 1?

Ja

Har
patienten
fått dos 2

Ja

Dokumentation i
Cosmic,
läkemedelsmodulen.

Vaccineras ej
inneligannde

Direktöverföring av
vaccinationsdata sker från
Cosmic till NVR.

Nej
Nej

Se flöde "Inneliggande
i slutenvården dos 2"

Instruktioner

Patient utskriven
till sitt eget hem

Patienten
bokar en tid
för dos 2

.
Ansvarig
läkare ordinerar
vaccination i Cosmic i
löpande text
med journalmallen
"Ordination
covidvaccination" .
(Om SSK som vaccinerar
är behörig att ordinera
vaccin behöver ovan ej
göras)

Ssk skickar ett meddelande i
Cosmic om antal vaccindoser
som önskas till
funktionsbrevlådan
Inneliggande vaccination Covid"
Beställning av doser kan skickas
precis innan doserna ska
hämtas.

Personal på
infektionsmott.
drar upp färdiga
vaccinsprutor
enligt rutin

När beställning i Cosmic är gjord
kan doser hämtas (ingen
bekräftelse på beställningen
skickas)

Patienten fyller i
Hälsodeklaration
Vaccin ges enligt
rutin
(dokumentnr. 55344)

Doserna hämtas på
på infektionsmottagningen
vardagar mellan kl.
10-12 och kl. 13-14

Antal veckor mellan dos 1 och 2 beror på vaccinsort

Informationsfolder om
vaccinet
överlämnas till
invånare.

Patient utskriven
till korttidsboende

Avd. Meddelar
kortis att dos 1
givits och när dos
2 behöver ges

Patient utskriven
till boende
(t ex SÄBO)

Patient är inneligg
ande när dos 2 ska
ges

Se flöde
för SÄBO

Instruktion
dok.55368

Flöde Inneliggande i slutenvården (Västmanlands sjukhus)

NVR
Nationella
Vaccinationsregistret

Invånare som ej blivit vaccinerad på planerad tid av någon anledning ,gäller dos 2
Dokumentation i
Cosmic,
läkemedelsmodulen.

Har
patienten
fått dos 1
och 2?

Ja

Vaccineras ej
inneligannde

Direktöverföring av
vaccinationsdata sker från
Cosmic till NVR.

Instruktioner

Nej

Patienten
bokar dos 3

,

Kontroll i Cosmic
när patienten fått
dos 1.
Säkra rätt intervall
mellan dos 1 och 2
Säkra samma vaccinsort
för dos 2.

Ansvarig läkare ordinerar
vaccination i Cosmic
i löpande text med
journalmallen
Ordination covidvaccination
".
(Om SSK som
vaccinerar är behörig att
ordinera vaccin behöver
ovan ej göras)

Ssk skickar ett
meddelande i Cosmic
om antal
vaccindoser som
önskas till
funktionsbrevlådan
Inneliggande vaccination
Covid"
Beställning av doser kan
skickas precis
innan doserna
ska hämtas.

Personal på
infektionsmott.
drar upp färdiga
vaccinsprutor
enligt rutin

När beställning i Cosmic är gjord kan
doser hämtas (ingen bekräftelse på
beställningen skickas)
Doserna hämtas på
på infektionsmottagningen vardagar
mellan kl.
10-12 och kl. 13-14

Patienten fyller i
Hälsodeklaration
Vaccin ges
enligt rutin
(dokumentnr.
55344)
Informationsfolder
om vaccinet
överlämnas
till invånare.

Patient utskriven

