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Covid-19 - Manuell hantering vid vaccination om 
MittVaccin inte är tillgängligt

För att säkerställa att vaccination för covid-19 kan genomföras även om MittVaccin av 
någon orsak inte är tillgängligt, (exempelvis ingen tillgång till internet, strömavbrott) så 
ska följande rutin följas:

1. Ansvarig chef ska vid dagens slut se till att en papperskopia finns utskriven på 
tidboken för kommande dag och att den är tillgänglig för vaccinatörerna. 
Se instruktion för utskrift nedan.

2. Tomma pappersexemplar av hälsodeklarationen, se relaterad information, ska 
finnas tillgängliga i lokalen, vilka kan fyllas i av patienten när vaccinatören inte 
har tillgång till den i MittVaccin. 

3. Den på papper ifyllda hälsodeklarationen sparas i en för ändamålet ordnad pärm.

4. Ansvarig chef utser behörig sjuksköterska att efterregistrera hälsodeklarationen 
så snart MittVaccin är tillgängligt igen.

5. Ansvarig chef utser behörig sjuksköterska att, när MittVaccin är tillgängligt 
igen, boka patientens dos 2 samt informera patienten om den bokade tiden. 

6. När registrering av hälsodeklaration och dos 2 är klart i MittVaccin, destrueras 
papperskopian av hälsodeklarationen.  

Relaterad information

Hälsodeklaration externwebben
Hälsodeklaration intranätet

https://www.rvn.se/globalassets/global-media/for-vardgivare/smittskydd/smittor/covid-19/vaccination-covid-19/20210401-halsodeklaration-vaccination-covid-19.pdf
https://intranat.rvn.se/globalassets/information-och-arbetssatt/vardens-arbetssatt/smittskydd/vaccination-covid/20210401-halsodeklaration-vaccination-covid-19.pdf
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