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Problemformulering:
Sedan 1 januari 2013 ska alla vaccinationer, som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet
för barn, rapporteras till ett nationellt vaccinationsregister vid Folkhälsomyndigheten enligt lag
(2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram. Det nationella vaccinationsregistret
(NVR) främsta syfte är att följa upp effekten av nationella vaccinationsprogram. Sverige får
därmed ett bättre verktyg för uppföljning och övervakning av nationella vaccinationsprogram vad
gäller vaccinationstäckning, skyddseffekt, vaccinsvikt och biverkningar. Dock finns det i dagsläget
inga regler som säger att de vaccinationer som en person har utöver dem som ingår i
vaccinationsprogrammet för barn ska registreras i ett nationellt register.
Utlandssvenskar har uttryckt en vilja om att även vaccinationer som en person har tagit utöver
dem som ingår i vaccinationsprogrammet för barn, exempelvis vaccination mot fästingar och
Hepatit, ska rapporteras in i ett nationellt vaccinationsregister. För personer som reser utomlands
för att studera eller arbeta kan de i vissa situationer vara tvungna att visa vilka vaccinationer de
har tagit. Idag är det väldigt svårt att få fram den här informationen eftersom privata
vaccinationsbyråer inte behöver rapportera in detta, utan det är upp till varje enskild person att
minnas vilka vaccinationer man har tagit.

Lösningsförslag:
Ett utökat nationellt register som innehåller samtliga vaccinationer en person har tagit i sitt liv
oavsett om de kommer från det allmänna vaccinationsprogrammet eller från privata
vaccinationsbyråer bör införskaffas. På så vis kan varje enskild person, svensk som
utlandssvensk, kunna få en överblick över vilka vaccinationer man har tagit och lägga till
ytterligare vaccinationer. Detta gör det också enklare för personer att se om de behöver fylla på
ett vaccin eller om det saknas en vaccination inför en vistelse i ett visst land eller region.
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