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Registrering av vaccination mot covid-19 i Svevac 
Gäller för: Hälso- och sjukvård, Kommunal vård och omsorg, Hälso- och sjukvårdens ledningsstöd 
Regional vaccinationsenhet 
 

Vaccinationer mot covid-19 dokumenteras i journalsystemet Svevac. Generellt gäller att 
dokumentation sker hos den vårdgivare (Region Värmland eller kommun) där ordinerande 
vårdpersonal har sin anställning.  

Ordination av vaccin kan ske i samband med vaccination eller i förväg. 

Hälsodeklaration ska dokumenteras i journalsystemet Svevac omedelbart innan varje dos. 

Man kan enbart logga in i Svevac på den vårdgivare där man är anställd. För Region Värmland 
används Regional vaccinationsenhet covid-19 vid inloggning. 

 

Registrera hälsodeklaration, ordination och vaccination vid samma 
tillfälle 

Registrera hälsodeklaration 
Sök fram patienten och välj Hälsodeklaration covid-19.   

Nej är förifyllt på samtliga frågor, ändra vid behov till Ja och skriv kommentar i kommentarsfältet 
som blir synligt när man väljer Ja. Signera hälsodeklarationen. 
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Registrera vaccination 
Välj Journalanteckningar för att kontrollera om det finns en aktuell journalanteckning – en sådan 
anteckning kan innehålla kommentar till hälsodeklaration och ordination av vaccin 

 

Välj Vaccination 

 

I Svevac registreras följande: 

 vaccinatörens namn  
 datum och tidpunkt för vaccination 
 vaccinets namn 
 batchnummer 
 dosnummer (som kommer automatiskt) 
 mängd vaccin 
 lokalisation 
 administrationssätt 

 

I kommentarrutan noteras eventuell hänvisning till journalanteckning i Svevac. Exempel: Enligt 
ordination, se journalanteckning 2021-XX-XX. 

I kommentarrutan noteras också om ordinatör är annan än vaccinatör. Exempel: Ordinerat av Bo Ek. 

Vaccination ska signeras av vaccinatör i samband med vaccinationen. Om vaccinatören inte själv kan 
dokumentera i Svevac väljs vaccinatörens namn i vallistan Vaccinatör. En sådan registrering återfinns 
i vaccinatörens lista Osignerade vaccinationer och måste kontrasigneras av vaccinatören i efterhand. 
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Registrering av påfyllnadsdos och extrados vaccin mot covid-19 
 

Påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 registreras som tidigare doser.  

 

Extrados vid nedsatt immunförsvar registreras med kommentar Extrados 

 

Dokumentation av samtycke och mognadsbedömning vid vaccination av 
ungdomar 12-17 år 
Samtycke från vårdnadshavare ska dokumenteras i kommentarsfältet i Svevac. Om endast en 
vårdnadshavare eller ingen vårdnadshavare har lämnat skriftligt samtycke ska mognadsbedömning 
utföras och dokumenteras. Mognadsbedömning behöver inte ske om en vårdnadshavare medföljer.  

Se RUT-22965 Mognadsbedömning vaccination covid-19.  
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Exempel på dokumentation: 

 Vårdnadshavare Anders Andersson medföljer  
 Samtycke från vårdnadshavare Anders Andersson och Erika Eriksson 
 Samtycke från vårdnadshavare Anders Andersson. Mognadsbedömning utförd  
 Mognadsbedömning utförd 

 

Registrera hälsodeklaration och ordination i förväg 
Registrera hälsodeklaration enligt tidigare avsnitt och signera. I exemplet nedan svar Ja på frågan om 
ökad blödningsbenägenhet. 

 

 

Välj Journalanteckning och skriv ordination i fritext. Signera sedan anteckningen.  
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Efterregistrering av vaccination 
Om registrering av tidigare vaccination saknas kan efterregistrering ske i vissa fall.  

Vaccination som utförts hos annan vårdgivare 
Har vaccination utförts hos annan vårdgivare dokumenteras vaccinationen i en journalanteckning. I 
journalanteckningen ska det framgå tidpunkt för vaccination, vaccinnamn och om möjligt 
batchnummer. Det ska också framgå vad uppgifterna bygger på, till exempel journalutskrift eller 
vaccinationskort, samt vårdgivarens namn.  

Vaccination som utförts i Region Värmland 
Vaccination som utförts av Region Värmland kan i vissa fall behöva dokumenteras i efterhand. 

 Säkerställ att vaccinationen inte redan är dokumenterad 
 Välj datum när vaccinationen utfördes 
 Om det är säkerställt vilken batch som var aktuell vid vaccinationstillfället, ange detta 

batchnummer samt skriv Efterregistrering i kommentarsfältet 
 Om batchnummer är osäkert, men sannolikt, ange det batchnummer som är sannolikt, samt 

andra möjliga batchnummer (upp till två). 
Exempel på text: Efterregistrering av vaccination. Viss osäkerhet om batchnummer. Annat 
möjligt batchnummer är EJ6790 

  

Personer med skyddad identitet 
Personer med sekretessmarkering hos Skatteverket kan hanteras i Svevac.  

Då en ny person registreras med person- eller samordningsnummer ska användare alltid använda 
funktionen Sök i folkbokföringsregistret för att få aktuell och rätt information om personen. När en 
person med sekretessmarkering söks fram i Svevac visas först ett varningsmeddelande i ett 
popupfönster för att uppmärksamma användaren. 

Under Aktiv person står det SKYDDADE PERSONUPPGIFTER i stället för personens för- och efternamn. 

Bra att veta 
Se även Ineras manual samt lathund angående vaccination mot covid-19, som det finns länkar till i 
Svevac.   

Dokumentet är utarbetat av: Linda Eriksson Eric Le Brasseur, Cecilia Karlsson Anna Egardsson


