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Dokumentation av influensavaccination 
 

Ordination och administrering 
 

Ordination av influensavaccination ska utföras i patientens Läkemedelsjournal i fliken 

Vaccination – Enstaka ordination. Välj Vaccintyp och Preparat. Administrera ordinationen. 

 
 

 

Dokumentation i journaltext 

 
Enligt beslut av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska influensavaccination vara avgiftsfri för: 

 Medicinska riskgrupper 

 Gravida i andra och tredje trimestern 

 Patienter över 65 år 

Vårdgivare ersätts med 150 kronor för utebliven patientavgiftsintäkt vid vaccination av 

ovanstående uppräknade patientkategorier. Ny regional KVÅ-kod har tagits fram, UX255 

Influensa-vaccination av riskgrupper. Beslutet avser influensasäsong 2022–2023 och framåt 

(beslutet gäller från 1 november 2022). 

 

 För att få ersättning för utebliven patientavgiftsintäkt enligt ovan ska vårdgivare skriva 

en journalanteckning, välja någon av kontakttyperna enligt nedan och välja KVÅ kod 

UX255. Vid val av annan kontakttyp än nedan uppräknade kommer dessa 

registreringar vara ogiltiga för att få ersättning för utebliven patientavgift.  

- Mottagningsbesök planerat 

- Mottagningsbesök oplanerat 

- Besök utanför mottagning 

- Hembesök 

- Hemsjukvårdsbesök ordinärt boende 

- Hemsjukvårdsbesök särskilt boende 

- Notat om patient 

 

 För övriga patientgrupper gäller att om vårdenheten har som rutin att dokumentera 

journalanteckning i samband med vaccinationen kan diagnoskoden Z251 Vaccination 

avseende influensa användas. KVÅ-kod UX255 får inte användas här.  

Lathund 

AsynjaVisph 
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Kassaregistrering  

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

vaccinering av avgiftsfri patientgrupp.  

   

Om annan kontakttyp valts ska kassaregistrering göras för samtliga patientgrupper som Hälsovård 

i kassamodulen. 

 
 

 
 

 

 Vid avgiftsfria besök för säsongsinfluensavaccination väljs Säsongsinfluensa 

målgrupp avgiftsfri. Välj betalsätt Kontant.  

 Vid övriga besök för säsongsinfluensavaccination väljs Säsongsinfluensa. Välj 

betalsätt Kontant eller Betalkort. Faktura ska inte skickas vid hälsovård. 

 

Undantag vid avgiftsfri influensavaccination i samband med mottagningsbesök 

 

Om läkaren ger influensavaccination 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 UX255   

 Kassaregistrering görs för besöket hos läkaren som Sjukvård  

 Ingen kassaregistrering i Hälsovård i detta fall 

 

Om sjuksköterskan ger influensavaccination 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 UX255  

 Kassaregistrering görs för besöket hos läkaren som Sjukvård 

 Ingen kassaregistrering i Hälsovård för besöket hos sjuksköterskan  

 

Om sjuksköterskan ger influensavaccination 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 UX255  

 Kassaregistrering görs endast för besöket hos sjuksköterskan som Sjukvård  

 Ingen kassaregistrering i Hälsovård i detta fall 
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