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Denna version innehåller ett flertal utvecklings- och rättningsärenden. 
Nedan ser du de ändringar som berör flest användare. 

 

 

Lägga till ny kund 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

När kund söks upp via personnummer  

under Sök kund men som inte finns 

upplagd på enheten finns nu 

möjligheten att lägga till Ny kund med 

ny knapp som visas. Personnumret 

följer med in i dialogen för Lägg till 

kund och behöver inte anges igen – 

klicka sedan på Hämta från PU-

tjänsten och Spara. 
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Visa utgångna batchnummer 

Inställningar/Vacciner/Lägga till vaccinsaldo 

 
 

Vid administrering av vaccination 

 
 

 

Vi kommer som standard att dölja 
utgångna batchnummer i listan där 
användaren lägger till batcher under 
inställningar/Vacciner/Vaccinsaldo 
samt vid vaccination (administrering) 
vid val av batch. Det kommer att 
finnas en kryssruta som kan bockas i, 
om man trots allt vill välja att visa 
utgångna batcher.   
 

 
 

 
 

 

 
Vi lägger till patientuppgifterna "namn" 
och "personnummer" överst i 
dialogerna för:  

• Snabbvaccination 
• Anteckningar  
• Historik  
• Hälsodeklaration  
• Sammanhållen Journal  

 

Val av ordinatör i vaccinationsflödet 

 
 

 

Med behörighetsrollerna 

• Vårdadministratör 

• Sköterska 

• Sköterska med admin 

ska man vid vaccinationsregistrering 

ange namn på ordinatör från lista. 

Med rollen Vårdadministratör ska 

även namnet på vaccinatör anges. 
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Ordinerade vaccinprodukter i kundvyn   

 
 

 

Man kommer att kunna se ordinerade 
vaccinprodukter på kundvyn under 
Ordinationer. 
 

 

Bokningar i kundvyn 

Inloggad som användare på t.ex Vallås vårdcentral 

 

 

 

Bokningar som finns för en person 

visas nu för alla enheter inom samma 

vårdgivare,behöver inte öppna 

sammanhållen journal. Bokningen är 

inte klickbar – visas endast. 

 

NPÖ/1177 Journalen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Informationen som visas i NPÖ och 
1177/Journalen går att anpassa per 
vaccinprodukt avseende förväntat 
antal totala doser som ska ges. Det 
står t.ex. "dos 2 av 4" där 4 är det max 
antal doser som kan ges av 
produkten. För covid-19 och TBE har 
det uppstått frågor kring av x-antal 
doser och därför kan totalantalet 
filtreras från att visas i NPÖ/1177. 

 
Kommentar från vaccinationstillfället 
visas i NPÖ och 1177 Journalen. 
 
Informationen i NPÖ och 1177 
Journalen utökas med 
vaccinproduktens tillverkare. 
Uppgiften om tillverkare kommer från 
Läkemedelsverket. 

 
Information om källan för 
tidigare/migrerade vaccinationer 
kommer visas i NPÖ och 1177 
Journalen t.ex. vaccinationer som 
migrerats från Svevac kommer taggas 
med information om att källsystemet 
är Svevac. Fältet i gränssnittet i NPÖ 
och 1177/Journalen heter "Uppgift 
hämtad från".  
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Signeringslista 

 
 

 
 

 

2 knappar - Visas endast för läkare 
och sköterska med delegering 

• Signera vaccinationer – 
vaccinationer utförda under 
samma vårdgivare 

• Från vårdadministratör – 
vaccinationer registrerade av 
vårdadministratör, sköterska 
eller sköterska med admin 

 
Förbättrat listan över vaccinationer 
under Signering tex kan man hålla 
över siffran under Vaccin och 
Påminnelse för att få mer info. 
 
 
 

 

 

Bokningslistan (tidboken) 

 
 

 

En patient som har en bokad tid för 
vaccination och får en ordination 
dokumenterad via kundvyn blir inte 
bokningsposten längre markerad (blå) 
som att vaccination har startat på 
patienten i bokningslistan. Görs 
ordinationen via bokningslistan genom 
att starta vaccination blir bokningen 
blå som tidigare. 
 

 

Anteckningar 

 
 

  

 

En strukturerad journalanteckning 
skapas på kund när en ordination 
ändras eller tas bort som tydligt visar 
vilka uppgifter som ändrats/tagits bort, 
av vem och när. 
 

 
Läkemedelssupport 
Om du har ytterligare frågor, vill du ha stöd i applikationen eller finner eventuella fel kan ni 
kontakta IT Läkemedelssupport. 
 
Ring Servicedesk IT/Tele - Läkemedelssupport på telefon 010 – 47 61 900, 
välj Servicedesk IT och Telefoni, därefter får ni valet Läkemedel.  
  
Det finns även möjlighet att Skicka in ett ärende till Servicedesk. 
 

http://servicedesk.lthalland.se/Templates.do?module=mergedRequest

