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Registrering av Covidvaccination när en dos är given utomlands 

Enligt Folkhälsmyndigheten ska det i rapporteringen till NRV framgå vilken dos i 
ordningen som är given. Det betyder att när en person har fått dos 1 utomlands och vi 
ger dos 2 behöver det ske en registrering av båda doserna i Svevac.  
 

Efterregistrering/rättning 

Bedömning för att efterregistrera dos 1 
Vid bedömning av dos 1 som givits utomlands bör vårdgivaren be om uppgifter rörande 
datum och sort av det givna vaccinet. Bedömningen om vad som är tillförlitliga uppgifter 
görs på samma sätt som vid bedömningar av anamnes angående andra vaccin och andra 
medicinska frågor. Muntliga uppgifter om tid och sort av vaccin kan godtas om det 
bedöms trovärdigt. 
 
Rättning i Svevac  
Om vi redan har registrerat dos 2 när dos 1 är given utomlands kommer vår dos att visas 
som dos 1. Det blir då ett felaktigt Covidbevis.  
Det korrigeras så här:  
1. Spara information om den dos vi givit och som vi registrerat i Svevac (den som 

felaktigt reg som dos 1).  
2. Makulera dosen (Välj Historik/ändra i Registrera menyn. Klicka på datum på den 

registrering du vill ta bort. 

 
3. Vänta någon dag (för att undvika att NVR tolkar som dubbletter) 
4. Skriv sedan in den dos som givits utomlands (dos 1) under ”Tidigare vaccinationer” 

 
Fältet ”Vaccinatör”, välj värde ”Okänd”. Fältet ”Vaccinerande enhet” ska lämnas tomt. 
Fältet ”Enhet/Land”, ange land i fältet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Skriv därefter in den dos 2 vi givit i Sverige på nytt under ”Tidigare vaccinationer” 
och som nu automatiskt kommer att anges som dos 2 i Svevac.  
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Registrera dos 1 vid tillfället då dos 2 ges 

Bedömning för att efterregistrera dos 1 
Vid bedömning av dos 1 som givits utomlands bör vårdgivaren be om uppgifter rörande 
datum och sort av det givna vaccinet. Bedömningen om vad som är tillförlitliga uppgifter 
görs på samma sätt som vid bedömningar av anamnes angående andra vaccin och andra 
medicinska frågor. Muntliga uppgifter om tid och sort av vaccin kan godtas om det 
bedöms trovärdigt. 

 
Registrera dos 1 i Svevac 
Följ instruktion enligt punkt 4 (=registrera dos 1 som givits utomlands).   
 
Registrera dos 2 i PMO 
Registrera därefter dos 2 som vi ger, enligt ordinarie PMO-rutin. 
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