
Verktyget för snabb och effektiv massvaccination 
mot COVID-19 på nationell eller regional nivå

Patienten bokar tid till mottagning / klinik / vaccinationsarena etc via www.riksvaccin.se

Tidsbokade vaccinationer
• minimala kötider - alla kan hålla avstånd
• varje vaccinationsplats väljer själv hur många patienter per tidsenhet man vill / klarar att vaccinera
• vaccinlagret räcker till alla som bokar; ingen köar i onödan
• full kontroll över alla platsers vaccinlager, som kan följas på nationell och regional nivå. 

Digital hälsodeklaration på sju olika språk 
• Deklarationen fylls i av patienten i samband med tidsbokning.

Vid vaccinationsbesöket - allt i ett ”klick”
• Skanna körkort eller skriv in personnumret i journalsystemet.
• Kontrollera den digitala hälsodeklarationen.
• Vaccinera
• Signera utförd vaccination med ett klick.

... nästa patient; skanna, kontrollera, vaccinera och signera!

Se exempel på 
tidsbokning 
genom att 
klicka på 
mobilen  
(välj ”Stock-
holm”) 

Först ordination - sedan vaccination!
• Läkare eller sjuksköterska med ordinationsrätt kan granska och signera inkomna hälsodeklarationer.  Läkaren / sjuksköterskan kan även skriva 

kommentar / instruktion till vaccinerande sjuksköterska.

FÖR EFFEKTIV VACCINATION MOT COVID-19
Allt samlat på en plats — www.riksvaccin.se

RiksVaccin erbjuder ett komplett system 
för  att  säkert och effektivt klara hela 
vaccinationsprocessen oavsett om detta sker 
på äldreboende, vaccinationsmottagningar, 
skolor eller tillfälliga vaccinationsplatser i 
samband med massvaccination; nationellt 
eller regionalt.

Kort utbildningstid, enkelt att lära, 
snabbt att använda!

Ingen efterbearbetning för din egen del
• Den obligatoriska rapporteringen till Folkhälsomyndighetens 

vaccinationsregister sker med automatik.

• Planering av en eventuell dos 2 sker med automatik och kallelse 
skickas via sms / epost, varvid patienten kan boka tid på nytt.

Så här enkelt fungerar hela vaccinationsprocessen i det webbaserade RiksVaccin-systemet

Läs mer på www.vaccinationsguiden.se/proweb men kontakta oss så snart som möjligt för mer information!
VaccinationsGuiden AB

Telefon: 070 - 511 10 10    /   E-post: info@riksvaccin.se

Digitala uppföljningsenkäter
Tre dagar efter vaccinationstillfället skickas automatiskt en kort enkät ut via e-post till den som vaccinerats. 
Med hjälp av de avidentifierade svaren får vi uppgift om eventuella biverkningar som bland annat feber, feberns varaktighet, ömhet, rodnad, 
klåda etc för det vaccin och batch som givits. Biverkningarna kan hänföras till kön och ålder samt följas på nationell nivå. 
Svarsfrekvensen är erfarenhetsmässigt mycket hög; över 51%.
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