
 

Informationsbrev nationella 
vaccinationsregistret mars 2020 
Dokumentation om NVR 
Det finns en lättillgänglig dokumentation om nationella 
vaccinationsregistret på Folkhälsomyndighetens 
webbsida. 

Webbkartor 
På webbsidan finns även kommun- och länskartor som 
visar andelen registrerade vaccinationer i nationella 
vaccinationsregistret den 31 december 2019.  

MPR-vaccinationer i BVC 

MPR-vaccinationer i skolor 

Obligatorisk rapportering 
Det är obligatoriskt för vårdgivare att enligt lag 
rapportera vaccinationer till NVR. Alltså behövs inget 
medgivande från vårdnadshavare för detta. 

Vårdenhet  
Den vårdenhet som kan anges i NVR är den enhet där 
vaccinationen är utförd. NVR använder endast uppgift 
om vårdenheter i uppföljningssyfte. 

Batchnummer   
Vi får fortfarande in felaktiga batchnummer (troligtvis 
oftast då det finns fritextfält att fylla i). 

Observera att det batchnummer som ska användas vid 
registrering är exakt det nummer som finns på vaccinets  

ytterförpackning. Det nummer som står på 
sprutan/ampullen ska inte användas. Se nedan: 

 

 
 
 

 
Registrera endast de barnvaccinationer som 
är utförda i Sverige   
Observera också att vaccinationer givna till barn med 
skyddad identitet ska registreras. Uppgifter som lämnas 
till NVR skyddas av absolut sekretess. För barn med 
skyddad identitet kommer sekretessmarkeringen från 
folkbokföringen att behållas i NVR.   

Kom ihåg att informera nya och vikarierande skö-
terskor om registrering till det nationella vaccinat-
ionsregistret! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Folkhälsomyndigheten ansvarar för det nation-
ella vaccinationsregistret (NVR).  

Syftet med det nationella vaccinationsregistret 
är att följa upp effekten av nationella vaccinat-
ionsprogram, som i dagsläget endast omfattar 
det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. 
Sverige får därmed ett verktyg för uppföljning 
och övervakning vad gäller vaccinationstäck-
ning, skyddseffekt, vaccinsvikt och biverk-
ningar.  

 

    

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vaccinationsregister/om-vaccinationsregistret/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vaccinationsregister/om-vaccinationsregistret/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vaccinationsregister/om-vaccinationsregistret/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vaccinationsregister/rapportering-fran-bvc/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vaccinationsregister/rapportering-fran-skolor/
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Vanliga frågor/FAQ 
Kan jag se vad jag har registrerat i NVR vid senare 
tillfälle? 

Du kan inte få tillgång till ett enskilt barns vaccinations-
historik i efterhand. Personuppgifter i NVR får behand-
las enbart för framställning av statistik, uppföljning, ut-
värdering och kvalitetssäkring av vaccinationsprogram-
met samt forskning och epidemiologiska undersök-
ningar.  

Tips: Du som rapporterar manuellt via webbsidan, spara 
en pdf-fil med dina rapporterade vaccinationer innan du 
skickar iväg registreringarna. 

Jag är osäker på om jag har registrerat en 
vaccination, kan jag registrera den igen?   

Om du inte är helt säker på om du har registrerat en vac-
cination kan du registrera den igen. I NVR finns en kon-
trollfunktion som tar bort eventuella dubbletter.  

 

Kontaktuppgifter  
Vi är tillgängliga alla vardagar via  
Kontakta vaccinationsregistret 
 
Nationella vaccinationsregistret 

https://vaccinationsregistret.folkhalsomyndigheten.se/vaccinationsregistret/newContactForm
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/vaccinationer/vaccinationsregister
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