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Riktlinje för kvalitetsregister Svevac, vid
influensavaccinationer
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att
1. Anta riktlinje för kvalitetsregister Svevac, vid influensavaccinationer.
Beskrivning av ärendet

Svevac är en nationell e-tjänst via Inera och vilket används av Region Sörmland.
Svevac bereder för en ökad patientsäkerhet och underlättar uppföljning och
rapportering. Detta för att öka patientsäkerheten vid vaccination ex.
influensavaccination för distriktsköterskorna och sjuksköterskorna.


Kvalitetsregister Svevac ger tillgång till samlad vaccinationsinformation
som kan användas till bedömning av hälsotillstånd och ställningstagande
till vaccination, journalföring av vaccinationer, automatisk överföring av
viss vaccinationsinformation till Folkhälsomyndigheten, uppföljning och
statistik.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Kvalitetsregister Svevac innebär en kostnad på 25 000kr/årligen per 21-50
vaccinatörer. Kostnaderna tillkommer 2019, tidigare har kvalitetsregister Svevac
inte kostat kommunen något.
Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning

Uppföljning sker av medicinskt ansvarig sjuksköterska årligen,
senast 2019-12-01.
Beslutsunderlag

Riktlinje för kvalitetsregister Svevac, vid influensavaccinationer. SN/2018:619.
Beslutet skickas till

-

Strängnäs kommun
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Tel 0152-291 00
Fax 0152-290 00

www.strangnas.se

Bankgiro 621-6907
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Agneta von Schoting
Kontorschef

Pia Kjaersgaard
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
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Riktlinje för kvalitetsregister Svevac vid influensavaccinationer
HSLF-FS 2018:10, Patientsäkerhetslagen 2010:659, SOSFS 2009:17,
Kvalitetsregister Svevac
Svevac är en nationell e-tjänst via Inera och vilket används av landstinget
Sörmland. För att öka patientsäkerheten vid vaccination ex. influensavaccination
har Socialkontorets vård och gemensamma enheter beslutat sig för att anslutas
till Svevac utfört av distriktssköterskor och sjuksköterskor.


Svevac ökar tillgången till och förbättrar kvaliteten på uppgifter om
vaccinationer. Svevac ger i och med det en ökad patientsäkerhet och
underlättar uppföljning och rapportering.



Kvalitetsregister Svevac ger tillgång till samlad vaccinationsinformation
som kan användas till bedömning av hälsotillstånd och ställningstagande
till vaccination, journalföring av vaccinationer, automatisk överföring av
viss vaccinationsinformation till Folkhälsomyndigheten, uppföljning och
statistik.

Inloggning
Inloggning i Svevac sker via SITHS kort och behörighet ges av respektive
enhetschef, via behörighetsblankett till systemadministratör planering och
utveckling inom socialkontoret.
Rutin
Rutin ansvaras att tas fram av verksamhetschef inom vård och gemensamma
insatser.

