
 

 
 

 
Syftet är att rutinen ska stödja jourordinatörer i arbetet för en säker skolvaccination. 
Fokus ligger på att det ska bli rätt från början. Det är viktigt både ur arbetsmiljö- och 
patientsäkerhetssynpunkt.  
 
Uppdraget som jourordinatör innebär att vara tillgänglig för vaccinatörerna när de 
vaccinerar i skolorna och det saknas ordination. Att det saknas ordination kan t ex 
bero på sent inkomna medgivande/hälsodeklarationer. 
 

Flöde jourordination 

• Vaccinatör ringer jourordinatör om ordination och uppger:  
- Personuppgift 
- Att det finns medgivande 
- Att det finns hälsodeklaration samt kontrollerat eventuella allergier 
- Vilken vårdcentral som skolan är knuten till 

• Jourordinatör ordinerar i Mitt Vaccin utifrån den vårdcentral som SKOLAN är 
knuten till – INTE den vårdcentral som ordinatören är knuten till. 

• Gäller ordinationen dos 1 ska även ordination för dos 2 ordineras. 
Se rutin för hur man ordinerar i Mitt Vaccin. 

 
OBS! Vaccinatörerna har en skyldighet att kontrollera medgivande innan vaccination.  
Om det står nej på medgivande men det finns ordination/hälsodeklaration ska eleven INTE 
vaccineras. Vaccinatörerna har alltid ett telefonnummer till läkare på vårdcentral för 
medicinska frågor. 
 
Samtliga skolor har en specifik vårdcentral knuten till sig. 
Aktuella vårdcentraler som är knutna till skolvaccinationer är Lyckeby VC, Nättraby VC, 
Kallinge VC, Brunnsgårdens VC, Olofströms VC och Sölvesborgs VC. 
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Ordinarie flöde medgivande-hälsodeklaration-ordination 
• Skolorna har i uppdrag att samla in medgivande på de elever som ska vaccineras. 
• Listor innehållande personnummer på de elever där vårdnadshavare gett sitt 

medgivande skickas från skolan via säker e-post till vaccinationsstaben. 
• Ett administrativt stöd går igenom alla personnummer i MittVaccin och säkerställer att 

det finns hälsodeklaration. 
1. Finns hälsodeklaration skickas listorna vidare till ordinatör som ordinerar utifrån 

att medgivande är lämnat till skolan – annars skulle inte personnummer skickas till 
vaccinationsstaben. 

2. Saknas hälsodeklaration i Mitt Vaccin återrapporterar det administrativa stödet 
personnummer till skolsköterska som påminner vårdnadshavare om 
hälsodeklaration. I samband med detta ges även en tidsgräns på när 
hälsodeklaration måste finnas tillgänglig i Mitt Vaccin för att ordination ska kunna 
säkerställas inför vaccinationsdag. 

3. Skolsköterska återkopplar nya medgivande och eventuellt nytillkomna 
hälsodeklarationer till administrativt stöd/vaccinationsstaben. 

4. Administrativt stöd skickar reviderade listor till ordinatör på utsatt tidsgräns inför 
vaccinationsdag.  
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