
 
 

Vejledning til registrering af covid-19 vaccine i DDV 

De nedenstående skærmbilleder tager ikke hensyn til udseendet hos de individuelle 
lægepraksis´ registreringssystemer. Derfor kan det se anderledes ud, alt efter hvilket 
system der registres i. Men det er samme registreringsmetode som ved planlagt 
børnevaccinationer. Det er meget vigtigt, at man registrere covid-19 vaccinen gennem 
det anbefalede vaccinationsforløb. 

 

1. Log in 

Log på fmk-online.dk, dette kræver NemID medarbejdersignatur med tilknyttet 
CPR-nummer. Læger kan logge ind med privat NemID.  

Når du er logget ind fremsøger du den ønskede patient i boksen ´find patient´, 
indtast CPR-nummer og trykke søg.   

 

Når den ønskede patient er fundet, klikker du på fanen ´Vaccinationer´ 
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1.1. Vaccinationskort - oversigt  

Ved at klikke på fanen ´Vaccinationer´ henter DDV patientens vaccinationskort. 
Den fane der er relevant for at registrere vaccinen er ´Anbefalede 
vaccinationsforløb´. For mange gælder det at de vha. deres CPR-nummer er blevet 
tildelt et vaccinationsforløb med COVID-19 vaccinen.  

 

1.1.1. Effektuering af vaccination 

Hvis der ligger et vaccinationsforløb for covid-19 her, skal dette effektueres. 
Vaccinationen effektueres ved at klikke på flueben ikonet på ovenstående 
skærmebillede. Når der klikkes på fluebenet fremkommer nedenstående skærmbillede 
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Vælg dosis og udfyld batch-nummer. Dialogboksen indeholder de oplysninger, der blev 
valgt, da den anbefalede vaccination blev oprettet. Når dette er gjort trykker du ´Tilføj´ 
for at effektuere den planlagte vaccination. Nu er vaccinen registreret som 
administreret og datoen for anden dosis i forløbet vil automatisk fremgå under 
´Anbefalede vaccinationsforløb’.  
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1.2. Hvis din patient ikke er blevet tildelt et vaccinationsforløb 

Hvis din patient ikke er blevet tildelt er vaccinationsforløb skal du oprette et. Tryk på 
´opret vaccinationsforløb´ 

 
Søg på ´covid´ under vaccinationsforløb og vælg det forløb der er relevant for den 
vaccine du vaccinerer med:  

 

Når du har valgt det relevante forløb trykker du ´opret´. Forløbet er nu oprettet og du 
kan effektuere vaccinen som under punkt 1.1.1.  
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OBS. De ovenstående skærmbilleder tager ikke hensyn til udseendet hos de 
individuelle lægepraksis´ registreringssystemer, derfor kan det se anderledes ud, alt 
efter hvilket system der registres i.  

 


