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Dokumentation av pneumokockvaccination för medicinska 
riskgrupper och ålder 75 år enligt särskilt nationellt 
vaccinationsprogram 
 

Folkhälsomyndigheten har beslutat om föreskrift HSLF-FS 2022:55 för särskilt 

vaccinationsprogram mot pneumokocker för riskgrupper samt personer det år de fyller 75 år, som 

gäller från 2022-12-01. Pneumokockvaccinationen för dessa patienter ska vara avgiftsfri och 

levereras till nationella vaccinationsregistret (NVR). 

 

Ordination och administrering 
 

Ordination av pneumokockvaccination ska utföras i patientens Läkemedelsjournal i fliken 

Vaccination – Enstaka ordination.  

 
 

Välj Pneumokocker vuxen eller Pneumokocker barn, därefter aktuellt vaccin.  

 
 
Administrera vaccinationen. 

 

Dokumentation i journaltext 
 

Nya regionala KVÅ-koder har tagits fram: 

UX660 Pneumokock vacc med Pneumovax 

UX661 Pneumokock vacc med Apexxnar. 

 

 För att få ersättning ska vårdgivare skriva en journalanteckning. Välj kontakttyp Notat 

om patient och aktuell KVÅ-kod UX660 eller UX661.  

 Om vaccination sker vid annat tillfälle än vid vaccinationsmottagning väljs aktuell 

kontakttyp enligt nedan och aktuell KVÅ-kod UX660 eller UX661.    

- Mottagningsbesök planerat 

- Mottagningsbesök oplanerat 

- Besök utanför mottagning 

Lathund 
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- Hembesök 

- Hemsjukvårdsbesök ordinärt boende 

- Hemsjukvårdsbesök särskilt boende 

 

 

Kassaregistrering  

 
Om kontakttypen Notat om patient valts i journalanteckningen görs ingen kassaregistrering vid 

vaccinering av avgiftsfri patientgrupp. 
   

Undantag vid avgiftsfri pneumokockvaccination i samband med mottagningsbesök 

 

Om läkaren ger pneukokockvaccination till avgiftsfri patientgrupp vid samma tillfälle som 

patienten t ex är på mottagningsbesök hos läkaren väljs  

 Kontakttyp som är giltig för att få ersättning 

 KVÅ-koden UX660 eller UX661   

 Kassaregistrering görs för besöket hos läkaren som Sjukvård  

 

Om sjuksköterskan ger pneumokockvaccination till avgiftsfri patientgrupp vid samma tillfälle 

som patienten t ex är på mottagningsbesök hos läkaren skriver båda journalanteckning.  

 Läkaren väljer kontakttyp som är giltig för att få ersättning 

 

Sjuksköterskan väljer   

 Kontakttyp Notat om patient 

 KVÅ-kod UX660 eller UX661 

 Kassaregistrering görs för besöket hos läkaren som Sjukvård 

 

Om sjuksköterskan ger pneumokockvaccination till avgiftsfri patientgrupp vid samma tillfälle 

som patienten t ex är på mottagningsbesök hos sjuksköterskan av annan orsak väljs  

 Kontakttyp som är giltig för att få ersättning 

 KVÅ-kod UX660 eller UX661 

 Kassaregistrering görs endast för besöket hos sjuksköterskan som Sjukvård  
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