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Lathund för administratörer i Vaccinera 
Ansvar som administratör 

1. Lägga upp nya användare, (samt se till att dessa avslutar sitt konto på sin gamla arbetsplats 

om de använt Vaccinera där) 

2. Anpassa behörigheter avaktivera användare som slutat på enheten efter dessa har signerat 

sina poster i systemet 

3. Hantera uppgifter om enheten vid behov. 

 

Administration av Användare 
Administration av användare sker på menyvalet ”Användare” under ”Administration” 

Administration/Kvittera Vaccinleverans 
När ni har tagit emot vaccin som ni har beställt via Proceedo, kvitteras det i menyval ”Kvittera 

vaccinleverans.” 

Denna behörighet kan även tilldelas till andra användare. 

- Klicka ”Lägg till vaccinleverans” 

- Välj sedan vilket vaccin leveransen innehåller 

- Välj det Batchnummer som skall stå i Proceedo eller utskrivet på förpackningen eller 

flaskorna (Om det saknas i listan fyll i eget batchnummer) 

- Fyll i antalet doser (vialer om det gäller COVID-19 Vaccin) ni har tagit emot 

- Och eventuell kommentar gällande den specifika leveransen 

- Klicka slutligen på ”Spara” 

Administration/Leveransöversikt 
I detta menyval kan du som administratör: 

- Sätta en bock i Dold för registrering på batcher som är slut (så de inte syns i listan när man 

vaccinerar). 

- Kolla så att saldot stämmer, samt Justera vid behov (Svinn/Överfört/Tillägg/Borttagning av 

doser) 

Administration/Enhet 
På menyvalet ”Enhet” kan du som administratör se till att informationen om enheten som skickades 

in vid ansökan av Vårdval Vaccination fortfarande är aktuell. 

Det gäller huvudsakligen Bankuppgifter (Bankgironr, Plusgironr, Kostnadställe) men även 

kontaktuppgifter till både verksamhetschef & administratör för enheten. 

Ändringar du gör i denna meny skickas till HSFs handläggare och controllers som har hand om 

ersättning och utbetalningar. 
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Byte av administratör 
Uppdatera e-blanketten med ny administratör 

Överlämning av arbetsuppgifter till ny administratör inklusive rätt behörighet till Vaccinera 

Om enhetens enda administratör har slutat så ber man verksamhetschefen kontakta SFIT Servicedesk 

för att skicka in uppgifter för den nya administratören. Servicedesk ändrar sedan detta i Vaccinera 

och mailar ut inloggningsuppgifter till den nya administratören.  

Om enhetens Verksamhetschef har slutat så kan enhetens administratör/er logga in i Vaccinera och 

ändra kontaktinformationen på menyvalet ”Enhet” i meny ”Administration”. 

Om både Verksamhetschefen och administratören har slutat så ska nuvarande verksamhetschef för 

enheten skicka in uppgifter på ny administratör (och ny kontaktperson om de vill). 

Tips: Det finns en Användarhandbok under menyn Hjälp i Vaccinera 
I användarhandboken finns mer detaljerade instruktioner för hur administration utförs i Vaccinera. 


