
 

 

SVEVAC-information 
Innehåll  

För användare 

• Logga in i Svevac 

• Registrera given vaccination 

• Ta bort felregistrerad vaccination 

• Lägg till vaccin 

 

 

För Lokala administratörer 

• Upplägg Användare 

• Ta bort behörighet/ roll 

 



 

 

För att du ska kunna logga in i Svevac 

 • SITHS-kort krävs  

• Ditt HSAID måste finnas registrerat i Svevac. 

• Du måste vara upplagd som användare med roll 

•  Vid frågor kring Svevac-inloggning, HSAid och användarupplägg kontakta din lokala Svevac-

administratör 

 

Vanligt problem: Kan inte logga in 

1. Meddelandet ”Inget certifikat valt” eller ”certifikat saknas” visas.  

• SITHS-kortet måste vara i kortläsaren när man går till Svevacs inloggningssida 

• måste vara inloggad med Siths även i nätverket 

2. Meddelandet ”Du har ingen behörighet att logga in”. 

• HSAID inte inmatat-lösning: lokal administratör av Svevac kan lägga in HSAID 

  

 



 

 

Registrera given vaccination 

 

• Sök rätt person 

• Välj under registrera- Vaccination 

 

 

 

 

 

 



 

 

Välj fliken Ny vaccination 

 

• Välj Vaccin 

• Skilj på till Patient resp till Personal 

 

• Välj Sats nr 

• Kontrollera mängd 

• Välj Lokalisation 

• Välj Administrationssätt  

• Fyll i eventuell kommentar 

• Signera 

 

 



 

 

Ta bort felregistrerad vaccination 

• Välj under Registrera – Historik/Ändra 

 



 

 

• I Historik/Ändra visas historik över information registrerad på den aktuella 

vaccinationsenheten för vald person. Alla registreringar utförda på den aktuella 

vaccinationsenheten går att ändra eller ta bort i denna vy.  

• Klicka på datumet för att få upp den registrering man vill ändra. (Det går endast att ändra 

på ej överstrukna registreringar). Gör eventuella ändringar och signera.  



 

 

Lägg till vaccin på egen enhet 

• Under Lokala vaccin  Välj/markera rätt vaccin och tryck på tillägg  

Nu finns vaccinet tillgängligt att välja för alla på din enhet 



 

 

 

 

 

Upplägg Användare 

 
• Namn, personnummer, HSAID, mailadress och roll ska anges 

• I vänstra kanten finns meny 

 
Välj Användare-> fliken Lägg till användare 



 

 

• Fyll i förnamn, efternamn, personnummer, mailadress och HSAID  

• Efter HSAID tryck på lägg till 

• Tryck på Signera 



 

 

• Gå sedan till Roller  

 

Fyll i (med lite tur räcker det med 

efternamn/förnamn eller HSAID) och 

tryck på sök 

Markera rätt person -> ta enter 

Gå till Enhetsnivå  

1.Börja nedifrån med att välja enhet  

2. Gå sedan till Enhetsroller -> välj roll 

tex sjuksköterska och ta Lägg till 

3. Enhetsattribut ”Ordinatör” kan 

man manuellt koppla till 

enhetsrollen sjuksköterska för de 

sjuksköterskor som har 

ordinationsrätt (Läkare får 

automatiskt) 

 



 

 

Enhetsattribut  

För att kunna registrera en ordination måste det finnas minst en användare med 

ordinationsbehörighet upplagd på vaccinationsenheten.  

Till enhetsrollerna sjuksköterska och läkare kan man koppla enhetsattributet 

”Ordinatör”.  

Enhetsattribut ska endast tilldelas användare som har rätt att ordinera vaccin.  

För mer information om rätten att ordinera vaccin, se information hos 

Socialstyrelsen (SOSFS 2000:1).  

Till läkarrollen läggs enhetsattributet ”Ordinatör” till med automatik när man lägger 

till enhetsrollen på användaren.  

Till sköterskerollen får man lägga till ”Ordinatör” manuellt för de sjuksköterskor 

som har ordinationsrätt.  



 

 

Ta bort behörighet i Svevac 


