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VACCINATIONSUPPGIFTER
Vaccinets satsnummer Satsnumret som finns på den enskilda vaccinflaskan (lagenula)  

eller på vaccinförpackningen.
Satsnumret är ofta märkt med ”Batch/LOT eller Erä/Sats”.

Vaccinets handelsnamn Covid-19-vaccinets handelsnamn enligt preparatets namn.
Beroende på patientdatasystem, välj preparatets handelsnamn i menyn 
eller skriv in det i textfältet enligt datasystemleverantörens anvisningar.
Mer information: Godtagbara vaccinationsserier och vaccinpreparat 
i Finland (THL).

Vaccinets  
administreringsdatumv Rokotuspäivämäärä

Ordningsföljd för den  
vaccindos som kunden fått

Dokumentera strukturerat med en siffra (1,2,3,4 osv.) vilken dos i 
ordningen det är fråga om.
I ordningsföljden för vaccinationsserien inkluderas alla COVID-19-
vaccindoser som personen fått, även ett COVID-19-vaccin som getts 
utomlands eller vaccinpreparat med ett annat handelsnamn.

Andra uppgifter Om datasystemet kräver det, registrera de centrala uppgifterna, såsom 
VNR-nummer, ATC-klass (J07BX03, COVID-19-vaccin), Vaccinuppgift 
(COVID-19-vaccin) och Vaccinationsskydd (COVID-19-sjukdom).

UPPGIFTER OM VACCINATIONSBESÖKET
Serviceform Annan hälsovård (T29)
Kontaktsätt Klientens besök på mottagning (R10)
Besökets karaktär Hälsovård (TH)
Besöksorsak A98 Hälsovård eller förebyggande av sjukdom (ICPC-2)

Z25.8 Vaccination avseende annan enstak virussjukdoma (ICD-10)
Beakta statistikföringen! Registrera och statistikför vaccinationshändelser som besök så att 

vaccinationsuppgifterna kombineras med besöksuppgifterna i Hilmo-
datainsamlingen och servicehändelsen i Kanta-tjänsterna.

Strukturerad 
dokumentation av 

coronavirusvaccinationer

Mer information thl.fi
Strukturerad dokumentation av coronavirusvaccinationer

Allmän handbok för dokumentation av patientuppgifter  
(2021, s. 111–113)

Uppföljning av covid-19-vaccinationerna

Kontaktuppgifter
rokotusrekisteri@thl.fi 
avohilmo@thl.fi

Författningar 
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer (149/2017)

Statsrådets principbeslut om Finlands COVID-19-vaccinstrategi 
(VNK/2020/142)

Kontrollera de patientdatasystemspecifika anvisningarna.

VARFÖR? Vaccinationsuppgifter som registreras noggrant och med enhetliga nationella klassificeringar gör det möjligt 
att följa upp hur coronavaccinationerna framskrider och effekterna av dem i THL:s vaccinationsregister samt 
att skapa ett EU-coronaintyg på Mina Kanta-sidor. 

HUR? Gör registreringen samma dag som vaccinationen har getts.
Kontrollera att du registrerar vaccinationsuppgifterna för rätt person.
Anteckna vaccinationsuppgifterna strukturerat antingen i den fortlöpande patientjournalen under rubriken 
Förebyggande vård (prevention) eller direkt i vyn Vaccinationer (VACC).

Registrering av centrala uppgifter om 
COVID-19-vaccinationer

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/information-om-vaccinationer/vaccinationsprocessen/registrering-av-vaccinationer/strukturerad-dokumentation-av-coronavirusvaccinationer
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/information-om-vaccinationer/vaccinationsprocessen/registrering-av-vaccinationer/strukturerad-dokumentation-av-coronavirusvaccinationer
https://yhteistyotilat.fi/wiki08/display/JULPOKY
https://yhteistyotilat.fi/wiki08/display/JULPOKY
https://www.thl.fi/episeuranta/rokotukset/coronavaccination_uppfoljning.html

