
 

   
 

 

Checklista  
vid vaccinationsbesök för kvinnor födda 1994-1999 
 
Förberedelser 

• Förbered väntrummet genom att skriva ut och lägga fram information om studien och 
QR-kod för att komma in på CTS där patienten ska fylla i en hälsodeklaration och lämna 
samtycke 

• Ha tillgång till extra information om studien, Hälsodeklaration och Samtyckesblankett i 
händelse av att kvinnan inte har möjlighet att fylla i det digitalt 

• Cosmic – schemaläggning 
o Vårdtjänst som ska schemaläggas heter: Vaccin HPV (denna vårdtjänst har 

tidslängden 20 min). När man schemalägger denna vårdtjänst så blir den 
automatiskt tidssatt och visas på 1177.se som en webbtid 

Före vaccination 
• När det finns en bokad tid måste besöket vara anlänt/registrerat i besökslistan i Cosmic 

eller kassaregistreras i kassan för att ni ska använda rätt kontakttyp som patienten är 
bokad på. Om patienten kommer från annat län är det viktigt att kassaregistrera för 
utomlänsbesök. 

• Inled besöket med att fråga om kvinnan önskar att delta i studien och om hon har några 
frågor om cervixcancerscreening och HPV-vaccin. 

• Om kvinnan önskar delta i studien följ nedanstående punkter: 
o Logga in i CTS, kontrollera att Samtycke och Hälsodeklarationen är ifylld.  
o Länk till CTS: HPV-Vaccination (hpvelimination.se) 
o Iordningställ Gardasil9® och administrera enligt Riktlinjen för administration av 

Gardasil9 ®.  
o Dokumentera administration av Gardasil9® i CTS och i Cosmic  
o I Cosmic gör du följande: 

 Registrera vaccination i läkemedelsmodulen 
 Skriv journalanteckning, välj sökordsmall 40 Ant Gardasil 
 I journalanteckningen finns standardtext men du behöver registrera in 

diagnos- och åtgärdskod: Diagnoskod: Z258. Vaccination avseende 
specificerad enstaka virussjukdomar. Åtgärdskod: DT030 Vaccination 

 

• Dela ut det HPV-självprovtagningskit som hör till studien. 

https://vastmanland-admin.hpvelimination.se/


 

   
 

 

Efter vaccination 
• Uppmana kvinnan att sitta ner i väntrummet en stund efter vaccinering. Kvinnan bör 

kvarstanna 15 minuter på mottagningen från vaccinationstillfället.  
• Uppmana kvinnan att ta HPV-provet medan hon väntar. 
• Uppmana kvinnan att posta självprovet i närmaste brevlåda alternativt samla in på 

vårdcentralen 

 

 

Tabell 1 När dokumentet senast uppdaterades. 
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