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Utkast till lagrådsremiss med förslag om ändring i lagen 
om register över nationella vaccinationsprogram.  

 
Sammanfattning  

E-hälsomyndigheten tillstyrker de föreslagna ändringarna i lagen (2012:453) 

om register över nationella vaccinationsprogram men vill poängtera vikten av 

att vaccinationsregistret bör vidareutvecklas i enlighet med förslagen i 

Folkhälsomyndighetens delrapport. 

E-hälsomyndighetens synpunkter på förslag om ändring i 
lagen (2012:453) om register över nationella 
vaccinationsprogram 

E-hälsomyndigheten tillstyrker de föreslagna ändringarna i lagen (2012:453) 

om register över nationella vaccinationsprogram som har lagts fram. 

Därutöver vill myndigheten poängtera vikten av att vaccinationsregistret 

vidareutvecklas i enlighet med Folkhälsomyndighetens delrapport Nationell 

plan för vaccination mot covid-19 och den tidigare myndighetsgemensamma 

rapporten Förstudie digitala vaccinationskort (S2019/03409/FS).  

E-hälsomyndigheten anser att det är en prioriterad fråga att skyndsamt 

åstadkomma en lagstiftning som kan möjliggöra en effektiv och rationell 

hantering av framtida pandemivaccinationer om ett sådant behov skulle 

uppstå i närtid. Ur ett lagtekniskt perspektiv vore det därför logiskt och 

ändamålsenligt att i lagtext skriva ”pandemivaccinationer” och i en särskild 

bilaga till smittskyddsförordningen (2004:255) ange den specifika sjukdom 

(covid-19) som vaccinet avser. En sådan lagteknisk lösning gäller idag för de 

nationella vaccinationsprogrammet för barn. 

Myndigheten anser vidare att det är angeläget att Folkhälsomyndigheten får 

möjligheter att behandla uppgifter om både dosnummer och vårdenhet för 

samtliga vaccinationer i det nationella vaccinationsregistret. Sådana 

uppgifter i registret skulle förbättra uppföljning av vaccinationstäckning och 

säkerhet och torde inte utgöra någon ytterligare risk för intrång i den 

enskildes personliga integritet. Behovet av sådana uppgifter har tidigare lyfts 

av ansvariga myndigheter och följer internationella rekommendationer.  
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I detta ärende har rättschef Erik Janzon beslutat. Kristine Thorell har varit 

föredragande. I den slutliga handläggningen har också jurist Joakim Beck-

Fris, enhetschef Carl Jarnling och farmaceutisk utredare Ann-Sofie 

Gustafsson deltagit.  

 

 

 

Erik Janzon     Kristine Thorell 

Rättschef                 Farmaceutisk utredare  

 

 

 

 

 


