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Problemformulering 

Sedan den 1 januari 2013 ska alla vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinations-

programmet för barn rapporteras till det Nationella vaccinationsregistret (NVR). Från den 1 

januari 2021 rapporteras även covid-19 till registret. 

 

NVR utgör ett viktigt 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 tagit utöver de som ingår i vaccinationsprogrammet för barn samt covid-19 ska 

registreras i NVR.  

 

Utlandssvenskar har behov av att även vaccinationer utöver de som ingår i vaccinations-

programmet för barn, exempelvis hepatit och japansk encefalit, ska rapporteras in i NVR. 

Personer som studerar eller arbetar utomlands kan i vissa fall vara tvungna att visa vilka 

vaccinationer de har tagit. Idag är det svårt att få fram den här informationen eftersom 

privata vaccinationsbyråer inte behöver rapportera in detta, utan det är upp till varje enskild 

person att hålla koll på dokumentationen över vilka vaccinationer man har tagit.  

 

2019 gav regeringen i uppdrag till E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten att 

genomföra en förstudie om tillgång till information om vaccinationer. Förstudien kom fram 

till att det finns ett behov av en sammanhållen digital bild över vaccinationer och 

understryker vikten av en tillgänglig centraliserad källa för att möta både individens och 

sjukvårdens behov. Förstudien menade att det dåvarande regelverket inte tillät skapandet av 

en digital plattform, men till följd av pandemin har staten utvecklat ett motsvarande system 

för att registrera vaccinationer mot covid-19. 
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Lösningsförslag 

Svenskar i Världen ser positivt på att förstudien om tillgång till information om 

vaccinationer (S2021/03939) öppnar upp för en vidare utredning för att införa en ny 

nationell lösning där fler vacciner kan inkluderas.  

 

Det är av stor vikt att ett utökat nationellt register innehåller samtliga vaccinationer en 

person har tagit i sitt liv, oavsett om de kommer från det allmänna vaccinationsprogrammet 

eller från privata vaccinationsbyråer. 

 

Dessutom behöver systemet tillåta att vaccinationer tagna utomlands kan läggas in i det 

nationella registret. Detta skulle leda till att man lättare får en överblick över samtliga 

vaccinationer som har tagits. Det skulle också göra det enklare att se om man behöver fylla 

på ett vaccin eller om det saknas en vaccination inför en vistelse i ett visst land eller region. 

 

Det finns ett mycket stort behov hos svenskar som har fått vaccin mot covid-19 utanför 

Sveriges gränser att deras vaccination också registreras. Detta för att även de ska kunna få ta 

del av covidbeviset. Detta arbete behöver prioriteras. 

 

 

 

 

 

 


