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Att lagersaldo på vacciner hålls uppdaterat är viktigt för Region Blekinge. 
Vaccinationsstaben ansvarar för att se till att rutiner finns gällande registrering av 
lagersaldo, svinn, kassationer och överföring till annan enhet. 

Syfte  
Syftet med rutinen är att säkerställa att: 

• Region Blekinge har en tillförlitlig och säker läkemedelshantering i enlighet med 
de riktlinjer och lagar som reglerar läkemedelshantering.  

• Det finns en korrekt överblick av den totala mängden vaccin som finns i Region 
Blekinge i realtid, vilket är en förutsättning för planering. 

• Den inrapportering av svinn och kassationer av vaccin mot covid -19, som skall 
ske till Folkhälsomyndigheten, är korrekt.  

 

Ansvar  
• Vårdenheten ansvarar för att lagersaldo, svinn, kassation samt överföring mellan 

enheter av vaccin registreras i MittVaccin.  

• Vaccinationsstaben ansvarar för och sammanställer rapporten över kassation 
och svinn som inrapporteras till Folkhälsomyndigheten på deras begäran. 

 

Genomförande   
• Vårdenheterna registrerar i MittVaccin vid varje förändring. Se bilaga 1 

• Vaccinationsstaben hämtar ut underlag till rapporten från MittVaccin Journal - 
Utdata & Statistik. 
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Bilaga 1  

Inloggning 
Vid problem med MittVaccin i Chrome (förvalt), prova att öppna webläsaren Microsoft 
Edge istället och klistra in länken: https://mvjournal.mittvaccin.se/ 

• Logga in i Mitt vaccin med SITHS-kort eller Mobilt BankID. 

• Välj det uppdrag som är aktuellt. 

• Välj inställningar (upp i listen till höger) 

a) Lagersaldo läggs in i MittVaccin 
• Välj aktuellt vaccin under mottagningens (enheten) vaccin genom att klicka på 

pennan till hö för att lägga  

• Kontrollera att rutan för snabbvaccin är i bockad 

• Välj aktuellt batchnummer i lista från Läkemedelsverket 

• Fyll i antal tillförda doser  

• Välj spara 

b)  Registrera kassation, svinn och överföring av vaccin 
• Välj vacciner (i listen till vänster) 

• Under listvyn Mottagningens vaccin - leta upp aktuellt vaccin i listan, klicka 
sedan på pennan längst ut till höger (ändra). 

• Under listvyn Lägg till batch - välj aktuellt Batchnummer i listan, klicka sedan på 
pennan längst ut till höger (ändra). 

• Under listvyn Ändra batch - i rutan för antal fyller du i det antal doser du har 
kvar efter svinn, kassation eller överföring. 

• Välj orsak: 
- Korrigering (väljs om något skrivits in fel) 
- Svinn (väljs om vaccin gått till spillo i hanteringen) 
- Överfört till annan enhet (väljs om vaccin lämnats över till annan enhet) 
- Kassation (väljs om doser fått kasseras om de ej kunnat användas eller om   
  vaccinets bäst före datum gått ut) 

• Skriv information i kommentars rutan, tex vilken enhet vaccinet överförts till. 

• Välj spara. 

 

 

Se även rutin Leveranshanteringen av covid -19 vaccin  
Rutiner för vaccination mot covid-19 - Region Blekinge 

 

https://mvjournal.mittvaccin.se/
https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/for-vardgivare/mitt-vaccin/rutiner-for-vaccination-mot-covid-19.html
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