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Raske vaksinenotater ved hjelp av snarveier 
Vi anbefaler at du lager egne snarveier til gode vaksinenotater. Dette kan spare deg for mye tid 
under vaksineringen. Vi har laget seks forslag til snarveier som du enkelt kan endre til dine egne 
varianter og bruke når du skal sette første og andre vaksinedose. 

Siden produksjonsnummer/batchnummer for vaksinene endrer seg, kan vi dessverre ikke legge 
inn disse automatisk for deg. Du blir derfor nødt til å justere snarveiene selv, slik at nummeret 
blir riktig. 

Folkehelseinstituttet/SYSVAK melder om at enkelte sender inn covid-19-vaksinekoder for feil 
produsent. Når du bruker riktig snarvei, blir også vaksinekodene riktige. Vaksinekodene som skal 
brukes, er: ASZ03 for Astra Zeneca, MOD03 for Moderna og BNT03 for Pfizer/BioNTech. 

Trinn 1: Aktiver snarveiene i Systemvedlikehold 

1. Velg Systemvedlikehold > Verktøy > Administrere skjema, snarveier og maler 

Velg tannhjulsymbolet øverst i startpanelet, eller trykk Ctrl + S på tastaturet, og velg Verktøy > 
Administrere skjema, snarveier og maler. 

2. Velg fanen Snarveier 

 

3. Søk etter de nye snarveiene 

Skriv inn «mal» i søkefeltet under tittelen Deaktiverte snarveier. De seks snarveiene vil nå bli 
vist øverst i listen. 
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4. Hak av de nye snarveiene, og velg Lagre endringer 

Sett hake i boksene foran snarveiene, og velg knappen Lagre endringer nederst til høyre. Nå har 
du aktivert snarveiene og kan tilpasse dem til ditt bruk. Det gjør du fra en journal. 

Trinn 2: Lag dine egne snarveier 
I dette trinnet skal du legge inn riktig produksjonsnummer på de vaksinene du bruker, og lagre 
snarveiene. Vi har laget snarveimaler til seks bruksområder: til dose 1 og dose 2 med 
Pfizer/BioNTech-vaksinen, til dose 1 og dose 2 med Moderna-vaksinen og til dose 1 og dose 2 
med Astra Zeneca-vaksinen. 

Slik lager du de snarveiene som er aktuelle for deg: 

1. Åpne en journal, og kjør den snarveien du vil tilpasse 

Åpne snarveilisten ved å trykke på F9 eller velge lenken Snarveier nede til høyre. Merk den 
aktuelle snarveien med et museklikk – for eksempel «Mal Covid-19 AstraZeneca Dose 1». Velg 
deretter knappen Utfør eller trykk på Enter på tastaturet. (Eventuelt kan du dobbeltklikke på 
snarveien.) 
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2. Lagre egenerklæringen som åpnes 

Det blir automatisk åpnet en egenerklæring med ferdig utfylte standardsvar. Her er det viktig å 
velge Lagre (sendt) i funksjonspanelet slik at egenerklæringen kommer med i din egen snarvei. 

Hvis du ikke vil ha egenerklæringen i snarveien til vaksinenotatet, sletter du den i journalnotatet 
(mappe 1, Journal) ved å høyreklikke på linjen og velge Slett utgående skjema: …. 

3. Gå til mappen Journal 

Når du har lagret egenerklæringen, blir du stående i mappen Korrespondanse. Egenerklæringen 
er lagret i fanen Utgående. Velg mappen Journal. 

4. Legg inn produksjonsnummeret 

Du kommer nå til et åpent journalnotat, ferdig utfylt med opplysninger om vaksinasjonen. Her 
må du oppgi vaksinens produksjonsnummer. Det gjør du ved å klikke på lenken om 
vaksinasjonen: 

 

Lenken sender deg til mappen Vaksine. 

5. Rediger informasjonen om vaksinen 

a) Høyreklikk på linjen med den aktuelle vaksinekoden, i vårt eksempel ASZ03, og klikk på 
Rediger på kontekstmenyen. 

 

b) Skriv inn produksjonsnummeret i feltet Produksjonsnummer, og avslutt med OK. 
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6. Gå tilbake til Journal-mappen 

Nå inneholder vaksinasjonslenken i kapittelet Tiltak også produksjonsnummer. 

7. Lag ordre 

Forslag til takstbruk for vaksineringen er med, men for at taksten skal bli med videre i din lokale 
snarvei, må du åpne ordren og lagre den. 

8. Gjør eventuelle tilpasninger 

Snarveimalene fra Infodoc inneholder ferdige forslag til journaltekst. Les gjennom og tilpass 
eventuelt teksten, slik at snarveien fungerer til ditt bruk. 

9. Lagre din egen snarvei 

Lagre snarveien din ved å høyreklikke i notatet og velge Lag snarvei av notatinnhold. 

 

Gi snarveien et beskrivende navn slik at du lett kan kjenne den igjen, og klikk på OK. 

Et forslag til navnestandard kan være «Cov 1 AstraZeneca», «Cov 2 AstraZeneca» osv. Da kan du 
enkelt finne riktig snarvei til for eksempel første dose ved å søke etter «Cov 1». 

 

Du får nå melding om at snarveien er opprettet, og den blir lagret i kategorien Egen på 
snarveilisten. 

Trinn 3: Deaktiver snarveiene fra Infodoc 
Avslutt med å deaktivere snarveiene fra Infodoc siden du nå har laget dine egne snarveier og 
ikke trenger de første lenger. 
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Fremgangsmåten er omtrent den samme som da du aktiverte dem (se trinn 1): Søk etter «mal», 
men denne gangen i søkefeltet for Aktiverte snarveier. Fjern hakene ved navnene, og klikk på 
Lagre endringer. 

Trinn 4: Bruk snarveiene du har laget 

1. Åpne den aktuelle pasientjournalen 

2. Kjør vaksinesnarveien 

Trykk på F9 eller på lenken Snarveier for å hente frem listen over snarveier. Merk snarveien 
med den vaksinen og dosen du har satt, og velg knappen Utfør eller trykk på Enter. (De nye 
snarveiene ligger i kategorien Egne.) 

3. Lagre egenerklæringen med Lagre (sendt) 

Sjekk svarene på egenerklæringen, og lagre den med valget Lagre (sendt). 

4. Lukk og signer notatet på vanlig måte 

Oppgi eventuelle andre opplysninger, og avslutt notatet slik du pleier. 
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