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Vaccinationsregistret  

 

Det finns en särskild lag som säger att vårdgivaren (elevhälsan, barnavårdscentralen eller 

sjukhuset) måste rapportera alla vaccinationer till Folkhälsomyndigheten. Det gäller 

vaccinationer som har gjorts efter 1 januari 2013, och tills vidare är det bara barnvaccinationer 

som måste rapporteras in. Vaccinationerna registreras sedan i Vaccinationsregistret som är ett 

s.k. hälsodataregister.  

I registret finns flera uppgifter: datum för vaccinationen, den vaccinerades person- eller 

samordningsnummer, vaccinets namn och satsnummer, vårdgivarens namn samt den 

vaccinerades folkbokföringsort. Folkhälsomyndigheten kan söka på alla de registrerade 

uppgifterna.  

 

En gång per år har du rätt att begära ut de uppgifter som Folkhälsomyndigheten har registrerat 

om dig eller ditt barn, enligt personuppgiftslagen. Om några uppgifter är felaktiga eller 

missvisande ska du också få dem rättade.  

 

Uppgifterna i registret skyddas av absolut sekretess och får inte lämnas ut. Undantaget är 

uppgifter som behövs för forskning och uppgifter som inte avslöjar enskilda personers identitet. 

Registret är skilt från Folkhälsomyndighetens övriga verksamhet och det är bara några få 

personer som har tillgång till det. Folkhälsomyndigheten ansvarar för att alla personuppgifter 

behandlas på ett sätt som följer bestämmelserna. Om Folkhälsomyndigheten bryter mot dessa 

bestämmelser kan du ha rätt till skadestånd. 

 

Vaccinationsregistret får användas för att ta fram statistik och för att följa upp, utvärdera och 

kvalitetssäkra vaccinationsprogrammen. Det kan exempelvis handla om att kontrollera hur 

många som vaccinerats i Sverige och hur många av befolkningen som är skyddade mot en viss 

sjukdom. Registret får också användas för forskning. De registrerade uppgifterna finns sedan 

kvar i registret för att det ska gå att göra uppföljningar under längre tidsperioder. I 

arkivlagstiftningen finns bestämmelser som styr hur länge de registrerade uppgifterna ska 

bevaras. 

 

 

Lag om register över nationella vaccinationsprogram  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2012453-

om-register-ove_sfs-2012-453/ 

 

Personuppgiftslagen  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204/ 

 

 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2012453-om-register-ove_sfs-2012-453/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2012453-om-register-ove_sfs-2012-453/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204/

