
Smittskyddsläkarna  
 

Smittskyddsläkaren i varje region har ansvar för att planera, organisera och leda smittskyddet inom 
sitt område och verka för effektivitet, samordning och likformighet. I smittskyddsläkarens uppgifter 
ingår att fortlöpande följa smittläget i området och att se till att förebyggande åtgärder mot 
smittsamma sjukdomar vidtas. Smittskyddsläkaren ansvarar för att allmänheten har tillgång till den 
information som behövs för att var och en skall kunna skydda sig mot smittsamma sjukdomar, och 
ska även följa att vårdgivare vidtar de åtgärder som krävs för att förebygga smittspridning. Detta 
ansvar omfattar bland annat övervakning av att barnvaccinationsprogrammet genomförs effektivt i 
barnhälsovården och elevhälsan samt ansvar för information och genomförande av 
riskgruppvaccination mot till exempel säsongsinfluensa och pneumokocker. Smittskyddsläkaren 
ansvarar också för genomförandet av massvaccination i samband med utbrott av pandemisk 
influensa. 
 
För att fullfölja sina uppgifter har smittskyddsläkarna stort behov av registerdata om givna 
vaccinationer i sin region, och vissa fall också vaccinationsdata på individnivå.  
I dag kan smittskyddsläkare endast få information om vaccinationstäckning av vaccinationer inom det 
allmänna vaccinationsprogrammet från det nationella vaccinationsregistret, när 
Folkhälsomyndigheten presenterar data ur detta register.  
En del regioner har för närvarande tillgång till vaccinationsregister som ger Smittskyddsläkare tillgång 
till flera av nedan uppräknade behov. 
 
Smittskyddsläkarnas behov av registerdata gäller även andra vaccinationer – oavsett i vilken regi de 
har givits.  
 
Regionernas smittskydd har behov av: 

• att kunna följa vaccinationstäckning i realtid för alla vaccin och alla individer i regionen uppdelat på 
kön, ålder och olika riskgrupper. 

• att veta vilken enhet som gett de olika vaccindoserna. 
•  information om antalet vaccindoser som finns att tillgå på de olika enheterna i regionen och i 

kommunal vård och omsorg. 
• historiska data på tidigare vaccinationer  

Dessa registerdata behövs för att: 
• kunna följa anslutningen och analysera effekten av regionala och nationella vaccinationsprogram, 

utöver barnvaccinationsprogrammet, och övriga vaccinationer. 
• kunna jämföra och analysera vaccinationstäckningen för olika tidsperioder och olika åldersgrupper 
•  kunna analysera behovet av antalet vaccindoser som regionen behöver för ett så bra skydd för 

befolkningen som möjligt 
• kunna följa och analysera vaccinationstäckningen i olika riskgrupper, till exempel för vaccination mot 

säsongsinfluensa och pneumokocker, för att kunna utveckla och förbättra information och 
tillgänglighet  

• kunna jämföra antalet administrerade doser med levererade för att snabbt få information i realtid 
om vaccinationsbrist och för att kunna omfördela de vaccindoser som finns 

•  kunna beräkna antal doser av till exempel vaccin mot säsongsinfluensa som ska beställas för nästa 
säsong 

• kunna snabbt och effektivt organisera massvaccination vid till exempel en influensapandemi 



Utöver behovet av registerdata har smittskyddsläkarna vid vissa tillfällen också behov av 
vaccinationsdata på individnivå, till exempel vid mässlingsutbrott då man har behov av att veta 
vaccinationsstatus mot mässling hos de som exponerats. 
 
För att tillgodose smittskyddsläkarnas behov av vaccinationsdata behövs: 
 

• en modern nationell IT-plattform som kan ta emot alla vaccinatörers vaccinationsinformation i 
realtid, oavsett vilket journalsystem som används. 

• möjlighet att ta ut nationell och regional statistik ur systemet. 
• ett register som ska vara heltäckande avseende vaccinationer dvs. inkludera både nationella 

program, resevaccinationer, kompletterande vaccinationer och riskgruppsvaccinationer.  
• möjlighet att i journalsystemet se vilka vaccinationer som är givna på annan ort och registrerade i ett 

annat journalsystem än det som används av regionen  
• en vaccinationsregistrering som ska vara enkel att använda vid en massvaccinationssituation, t.ex. en 

influensapandemi. 
• att biverkningar på givna vacciner ska kunna föras över till vaccinregistret. 
• att vaccinatörerna och smittskydden ska kunna få fram information om tidigare givna vacciner på 

individnivå. 
• att nationella myndigheter på ett samlat sätt ska kunna följa vaccinationstäckning, biverkningar och 

effekten av givna vaccinationer på sjukdomsförekomsten, särskilt vid en pandemi 
• att data från tidigare vaccinationsregister och vaccinationsjournaler ska kunna migreras till ett nytt 

”Gemensamt vaccinationsregister för vaccinatörer och allmänhet”. Detta för att säkerställa att 
historiska uppgifter lätt ska kunna tas fram och hanteras vid eventuell intygsskrivning och för att 
möjliggöra statistiska jämförelser över tid av till exempel vaccinationstäckning kopplat till 
sjukdomsförekomst. 

 

2019-12-10 

För Smittskyddsläkarföreningen 

Helena Palmgren   Signar Mäkitalo 
Biträdande Smittskyddsläkare  Smittskyddsläkare 
Region Uppsala   Region Gävleborg 
helena.palmgren@regionuppsala.se   signar.makitalo@regiongavleborg.se  
 

mailto:helena.palmgren@regionuppsala.se
mailto:signar.makitalo@regiongavleborg.se

	Smittskyddsläkarna

