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Införande av IT-systemet Svevac för vaccinationsregistrering i
Landstinget Gävleborg.
Beslut
Landstingsdirektören beslutar att landstinget Gävleborg inför Svevac som vaccinationsjournal inom landstingets vaccinationsenheter med början den l januari 2012.
I syfte att även få så många privata och kommunala vaccinationsenheter i länet som
möjligt att registrera sina vaccinationer med personuppgifter i systemet, erbjuder
landstinget kostnadsfri systemadministration och support ror Svevac till hela länet.
Bakgrund
Det saknas idag en strukturerad, tillgänglig registrering över vilka vaccinationer den
enskilde medborgaren tar och har tagit under sin levnad. Utdelade vaccinationskoli är i
normalfal1et den enda dokumentationen som man som privatperson har över sina
vaccinationer.
Det är av stort värde för såväl den enskilde som sjukvården att veta vilka vaccinationer
man tagit under livet.
Genom ett gemensamt system för vaccinationsregistrering kan en rad fördelar vinnas
•
Information om tidigare vaccinationer blir til1gängliga vid ny vaccination
•
Uppföljning och forskning om biverkningar/misstänkta biverkningar
underlättas
•
Likaså arbetet med hantering av uppgifter om vaccinationer i vården
genom att förenkla:
- registrering av vaccinationer
- kal1else till vaccination
- rapportering till Läkemedelsverket av biverkningar/misstänkta
biverkningar
- utskrift av vaccinationsintyg
- sammanstäl1ning av vaccinationsstatistik
- information till de som vaccineras
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Svevac
Svevac är ett informationssystem som utvecklats av Smittskyddsinstitutet (SMI) i samråd med Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och företrädare får barn- och skolhälsovård. Systemet är webbaserat och ägs för närvarande av SMI. Det kan så länge SMI är
ägare användas av alla auktoriserade vårdgivare utan kostnad. Framtida ägarskap är
under utredning.
Svevac är en vaccinationsjournal som uppfyller kraven enligt PUL och andra
sekretesslagar.
Det krävs inget skriftligt medgivande från den som vaccineras för att registreras i
systemet, däremot kan patient eller målsman vägra registrering eller spärra åtkomst för
andra vaccinationsenheter till de registrerade uppgifterna.
Organisation
Landstinget Gävleborg utgör central systemadministratör åt länets samtliga Svevacanvändare. IT-avdelningen i Landstinget Gävleborg har ansvaret för lokal förvaltning
av systemet. IT-avdelningen ansvarar får kontakt med central förvaltare vilket för närvarande är SM!. I uppdraget ingår att alla enheter får stöd och introduktion för att
komma igång med registrering i Svevac.

Landstinget Gävleborgs Smittskyddsenhet har det organisatoriska ansvaret för länets
allmänna Svevac-policy och följer upp registreringarna i Svevac. Samverkan sker med
IT-avdelningen i frågor om administrativt upplägg och informationsinsatser.
Smittskyddsenheten utarbetar informationsmaterial till enheter inom landsting,
kommuner och övriga aktörer, där vaccinationer utförs.

c::;;~-Svante Lönnbark
Landstingsdirektör

