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1.

Inloggning till Svevac

1.1 SITHS-kort
SITHS-kortet måste vara isatt i datorn innan start av Internet Explorer

1.2 Svevac
Svevac hittar du, för landstingets del, via intranätet, ”Mina system och
program” eller som en extern applikation i Cosmic. Du kan också hitta Svevac
på www.svevac.inera.se
Hos kommunerna hittar du Svevac på www.svevac.inera.se eller som en extern
applikation i Cosmic

1.3 Legitimering SITHS-kort
Du måste legitimera dig genom att trycka din personliga legitimeringskod (den
du fått i samband med att du fick ditt SITHS-kort)

1.4 Inloggning
1: Välj: ”Logga in med SITHS-kort”.
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2. Du måste också ”Välja roll”. Markera sjuksköterska.
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1.5 Startsida och manual
Så här ser det ut när du loggat in i Svevac.
1: Överst till vänster ser man vilken användare och enhet som är inloggad.
2: En mer utförlig manual för Svevac hittar du under knappen ”Manual”.
3: Här finns inloggningsmanual samt manual för administratörer.
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REGISTRERING AV PERSON

2.1 En person läggs in i Svevac en gång, och är därefter sökbar i systemet.
1. Skriv in personnummer, ÅÅÅÅMMDD-XXXX. Tryck på ”Sök”.
2.2 För person med A-nummer eller person som redan är registrerad i Svevac,
se sidan 10 & 11.
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2.3 Finns inte personen på din enhet, får du upp följande vy efter att du tryckt
på sök. Det troligaste är att du får denna vy, eftersom vi nu börjar med att
registrera personer på våra enheter. Finns personen redan registrerad, gå till
avsnitt 7 (sid 11).
1. Tryck på ”Lägg till person.”
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2.4 Nu får du upp följande vy:
1. Klicka knappen ”Sök i folkbokföringsregistret”, så hämtas uppgifter från
folkbokföringsregistret.
2. Har personen motsatt sig sammanhållen journalföring, sätt en bock i rutan
”Patienten har begärt att vaccinationsinformation endast visas på denna
enhet”. Detta kan också göras under vyn ”Uppdatera person” avsnitt 7. (Obs
detta är inte samma sak som ”Projekt Svevac” – se avsnitt 4)
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2. Så här ser det ut efter att uppgifter från Folkbokföringen hämtats.

2

4

3

RISKGRUPP

3.1 För alla personer som är under 65 år, och tillhör en riskgrupp, ska detta
registreras under rubriken ”Riskgrupper”. Detta gäller också gravida!
1. Det markeras med ”Ja” för ”Säsongsinfluensa”.
OBS! Personer som ≥ 65 år ska INTE registreras under ”Riskgrupper”.
2. Välj sedan signera
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ADMINISTRERA PROJEKT

4.1 Nu kommer vyn ”Administrera projekt”, som handlar om ”Projekt Svevac”
(se kursiv informationstext nedan). OBS! Projekt Svevac är inte samma sak som
sammanhållen journalföring.
Personen informeras om sammanhållen journalföring och samtycke till ”Projekt
Svevac” i hälsodeklarationen som lämnas inför vaccinationen. Därför behövs
inga åtgärder i ovanstående vy (startdatum = födelsedatum).
Om personen inte samtycker, gå till avsnitt 4.2 (sid 7)
1. Samtycke till ”Projekt Svevac” är förvalt.
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”Samtycke för ”Projekt Svevac”
För vaccinationer som ges utanför det nationella barnvaccinationsprogrammet ber vi om samtycke att
använda dina eller ditt barns personnummer, namn, adress och vaccinationsuppgifter för uppföljning.
Vad innebär detta? Folkhälsomyndigheten får tillgång till uppgifter om dina/ditt barns vaccinationer för att
framställa statistik och för uppföljning av misstänkta biverkningar och skyddseffekt, genom sambearbetning
med register på Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Det rör även
vaccinationsuppgifter som blir tillgängliga för uppföljning inom respektive landsting.
Om du inte vill lämna samtycke meddela den sjuksköterska eller läkare som utför vaccinationen.
Deltagande i denna uppföljning påverkar inte på något sätt vilka vaccinationer du eller ditt barn
erbjuds.”

6

4.2 Gå ur ”Projekt Svevac”
Om personen motsätter sig samtycke till Svevac, kan han/hon göra det genom
att informera personalen på t.ex. vårdcentralen.
Detta måste registreras genom att låta personen ”Gå ur” projektet.
1. Markera genom att klicka på ”Svevac”.
2. Klicka på knappen ”««Gå ur”.
3. ”Svevac 2014-09-08” hamnar då i rutan ”Samtycker ej”.
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REGISTRERING AV VACCINATION
(För registrering av vaccination för annan vaccinatör se sid. 12-14)
1. Börja med att klicka på ”Vaccination” under rubriken ”Registrera”
2. Därefter väljer du datum (om vaccinationen utförts en annan dag än
registreringsdatum), vaccin t.ex. ”Fluarix” och satsnummer samt lokalisation. Övriga
rubriker är förvalda utifrån det vaccin du valt. OBS! Personal som vaccineras skall
registreras under ”Fluarix – Personal”.
3. Tryck därefter på ”Signera”
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4. Nu får du en notis som säger att vaccinationen är korrekt registrerad och du
kan gå vidare med att registrera en ny vaccination eller person.
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A-NUMMER

1. För att lägga till en person med A-nummer, använd funktionen ”Ny person”
under rubriken ”Registrera”.
2. Välj reservnummer.
3. Du får manuellt lägga in A-nummer, namn och adress.
4. Här måste det också markeras om personen är under 65 år och tillhör
riskgrupp.
5. Markera om personen motsätter sig sammanhållen journalföring (se också
punkt 2.4).
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PERSON SOM ÄR REGISTRERAD i SVEVAC SEDAN TIDIGARE

Skulle personen redan finnas i systemet, får du fram personen direkt när du
söker efter att ha lagt in personnumret. Det kan till exempel vara en kvinna
som vaccinerats mot HPV och nu är gravid och ska vaccineras mot influensa.
Om personen är under 65 år och du behöver markera en ”riskgrupp”, eller om
han/hon motsatt sig sammanhållen journalföring, gör enligt följande:
1. Välj funktionen ”Uppdatera person” under rubriken ”Registrera”
2. Markera riskgrupp.
3. Markera om personen motsätter sig sammanhållen journalföring (se också
punkt 2.4).
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REGISTRERA VACCINATION ÅT ANNAN VACCINATÖR

Ibland behöver man registrera vaccination åt annan vaccinatör.
Du loggar in med ditt eget SITHS-kort och legitimeringskod i Svevac. Du söker
alt. registrerar patient enl. tidigare instruktioner, men vid registrering av
vaccination gör enligt följande:
1. Börja med att klicka på ”Vaccination” under rubriken ”Registrera”
2. Välj rätt vaccinatör i rullisten under rubriken ”Vaccinatör”
3. Därefter väljer du datum (om vaccinationen utförts en annan dag än
registreringsdatum), vaccin t.ex. ”Fluarix” och satsnummer samt lokalisation. Övriga
rubriker är förvalda utifrån det vaccin du valt. OBS! Personal som vaccineras skall
registreras under ”Fluarix – Personal”.
4. Tryck därefter på ”Signera”
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SIGNERINGSLISTA

Den vaccinatör som inte själv registrerat sina vaccinationer, måste signera dem.
1. När du loggar in i Svevac kommer du att ha ett meddelande under ”Privata
meddelanden” – ”Osignerade vaccinationer”.
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2. Klicka på rubriken så kommer listan fram. Nu kan du välja vilken vaccination
du vill signera.
3. Det gör du genom att klicka på knappen ”Visa”
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4. Nu får du upp vyn med den aktuella vaccinationen du ska signera. Kolla av att
allt stämmer och när du är nöjd, tryck på knappen ”Signera”.
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5. Nu är vaccinationen på aktuell person signerad. För att gå tillbaka till din lista
med osignerade vaccinationer, tryck på ”Tillbaka till startsidan”.
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OBS! Under rubriken ”Administration” finns också en underrubrik - ”Lista
osignerade vaccinationer”. Den listan visar enhetens alla osignerade
vaccinationer och är ingen personlig lista, som man kan välja för att signera av
sina vaccinationer. Detta kan endast göras via startsidan och ”Privata
meddelanden”.
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