
Boka vaccinationstid 
genom att ringa 

Vaccinations-bokningen
(021-481 87 00)

(VC som så önskar 
kommer fortsatt att ha 

möjlighet att boka 
inringande patienter.)

Boka vaccinationstid på 
1177.se

Vaccinationsmottagning:
Kontrollera Hälsodeklaration 

och checklista

Kontrollera om det finns 
information i kolumnen 
”Bokningsinformation” i 

Cosmic besökslista, innan
vaccinering. 

Ssk på 
vaccinationsmottagning 

bereder vaccin enligt 
instruktion. Vaccin ges 

enligt rutin.

Vaccinations-
mottagning 

schemalägger baserat 
på tillgång, resurser 

och behov.

Beställning av vaccin 
sker enligt instruktion 

32701-13
Ledningssystemet 

Invånare 
vill 

vaccinera 
sig 

Vaccinationsmottagning 

Invånare 
färdig-

vaccinera
d

Invånaren går på drop-in 
vaccination

eller förbokad kallelsetid

instruktion 
Ledningssystemet 
32701-13 

SSK dokumenterar i 
Cosmic enligt instruktion

Influensa-
och pneumokockvaccination-

övergripande information
samt

Influensa 
och pneumokockvaccination -

registrering med bot

(se även dokument Lathund -
bot samt Manuel 

registrering

VIKTIGT!
Logga in på rätt enhet och 

välj rätt vaccin i boten 
(Cosmic)

https://ledningssystemet.regionvastmanland.se/RegNo/32701
https://ledningssystemet.regionvastmanland.se/RegNo/39734
https://ledningssystemet.regionvastmanland.se/RegNo/58429
https://ledningssystemet.regionvastmanland.se/RegNo/58434/public
https://ledningssystemet.regionvastmanland.se/RegNo/58433


Invånaren som av någon anledning inte kan ta sig till en 
vaccinationsmottagning på egen hand 

Hemsjukvårdspersonal vaccinerar.

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.

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.

Vårdcentral tar höjd för ökat antal 
vaccinationer vid beställning av 

vaccin.
Hemsjukvårdspersonal hämtar 

vaccin på Vårdcentral.

Vaccinering Hemsjukvård och Hemtjänst

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

Blankett för behörighet för 
sjuksköterska att ordinera 
vaccin
Blankett

SSK dokumenterar i 
Cosmic enligt instruktion

Influensa-
och pneumokockvaccination-

övergripande information
samt

Influensa 
och pneumokockvaccination -

registrering med bot

(se även dokument Lathund -
bot samt Manuel 

registrering

VIKTIGT!
Logga in på rätt enhet och 

välj rätt vaccin i boten 
(Cosmic)

https://ledningssystemet.regionvastmanland.se/RegNo/48728/public
https://ledningssystemet.regionvastmanland.se/RegNo/39734
https://ledningssystemet.regionvastmanland.se/RegNo/58429
https://ledningssystemet.regionvastmanland.se/RegNo/58434/public
https://ledningssystemet.regionvastmanland.se/RegNo/58433


SÄBO vaccinerar boende 
samt ev. icke-vaccinerad personal

SÄBO identifierar antal brukare och ev. 
ovaccinerad personal som önskar vaccin. 

Beställer vaccin från 
Vaccinationsmottagning/vårdcentral 

utifrån lokal rutin.

Ssk ber vid behov om ordination via 
vårdcentralens läkare

Vaccinationsmottagning/vårdcentral 
tar höjd för vaccin till SÄBO vid 

vaccinbeställning.
SÄBO hämtar vaccin på 

vaccinationsmottagning eller 
vårdcentral.

Vaccinering SÄBO

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

Blankett för behörighet för 
sjuksköterska att ordinera 
vaccin
Blankett

SSK dokumenterar i 
Cosmic enligt instruktion

Influensa-
och pneumokockvaccination-

övergripande information
samt

Influensa 
och pneumokockvaccination -

registrering med bot

(se även dokument Lathund -
bot samt Manuel 

registrering

VIKTIGT!
Logga in på rätt enhet och 

välj rätt vaccin i boten 
(Cosmic)

https://ledningssystemet.regionvastmanland.se/RegNo/48728/public
https://ledningssystemet.regionvastmanland.se/RegNo/39734
https://ledningssystemet.regionvastmanland.se/RegNo/58429
https://ledningssystemet.regionvastmanland.se/RegNo/58434/public
https://ledningssystemet.regionvastmanland.se/RegNo/58433


Kontrollera 
Hälsodeklaration 

och checklista

Ansvarig läkare ordinerar
vaccination i Cosmic 
i löpande text med

journalmallen
"Ordination 

säsongsvaccination" .
(Om SSK som 

vaccinerar är behörig att 
ordinera vaccin behöver 

ovan ej göras)

Flöde Inneliggande i slutenvården samt personal

Beställning av vaccin 
sker enligt instruktion 

32701-13
Ledningssystemet 

instruktion 
Ledningssystemet 
32701-13 

Ssk på enheten
iordningsställer vaccin enligt 
instruktion. Vaccin ges enligt 

rutin.

OBS!
Säkerställ att ni är inloggad på
den enhet där boten är
konfigurerad. Endast
en mottagning/klinik har boten
konfigurerad.

Ja

Finns boten 
installerad på 

datorn? 

Har 
vaccinatören 
behörighet i 

Cosmic? 

Nej

För att kunna använda boten behöver sjuksköterskan 
ha en särskild behörighet i Cosmic - "Sjuksköterska -
Vaccination covid-19”. Behörigheten beställs av 
enhetens HSA-redaktör.

Boten behöver finnas installerad på den 
dator som används vid registrering av 
vaccinationerna. Saknar ni boten beställs 
den via IT – telefonnummer: 021 - 17 35 00

Nej

Ja

Invånare 
färdig-

vaccinera
d

SSK dokumenterar i 
Cosmic enligt instruktion

Influensa-
och pneumokockvaccination-

övergripande information
samt

Influensa 
och pneumokockvaccination -

registrering med bot

(se även dokument Lathund -
bot samt Manuel 

registrering

VIKTIGT!
Logga in på rätt enhet och 

välj rätt vaccin i boten 
(Cosmic)

https://ledningssystemet.regionvastmanland.se/RegNo/32701
https://ledningssystemet.regionvastmanland.se/RegNo/39734
https://ledningssystemet.regionvastmanland.se/RegNo/58429
https://ledningssystemet.regionvastmanland.se/RegNo/58434/public
https://ledningssystemet.regionvastmanland.se/RegNo/58433


Flöde personal som ej kan vaccineras på den egna kliniken

Beställande chef mejlar 
beställning till 

#influensavaccination 
med uppgift om antalet 

medarbetare som 
önskar vaccination, 

chefsnamn och aktuellt  
ansvarsnummer. Sista 
dag för beställning är 
den 27 oktober 2022.  

Arbetar 
personen 

patientnära? 

Personen hänvisas att boka en vaccinationstid på en 
vaccinationsmottagning. Tidsbokning sker via 1177.se 
alternativt via vaccinationsbokningen 021-4818700

Ja

Nej


