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Social- och hälsovårdsministeriets styrningsbrev till kommunerna och samkommunerna för
social- och hälsovård om ordnande och registrering av covid-19-vaccinationer
Syftet med vaccinationen mot covid-19 är att minska sjukdomsbördan, förhindra dödsfall och förlust
av livslängd samt att trygga hälsovårdens bärkraft. Det är viktigt att spara uppgifter om covid-19vaccinationerna i det elektroniska patientdatasystemet för att säkerställa en persons individuella
vaccinationsskydd, följa upp befolkningens vaccinationstäckning samt bedöma vaccinets
verkningsfullhet och säkerhet.
Covid-19-vaccinerna ska ges omedelbart när de finns tillgängliga
I enlighet med 45 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ska kommunen ordna allmänna
frivilliga vaccinationer som statsrådet beslutar om.
I enlighet med 1 § i statsrådets förordning om frivilliga covid-19-vaccinationer (1105/2020) ska
kommunen i enlighet med 45 § i lagen om smittsamma sjukdomar ordna allmänna frivilliga
vaccinationer som syftar till att skydda mot sjukdomen covid-19.
Covid-19-vaccinerna anländer till Finland i takt med att vaccintillverkarna kan tillverka och leverera
de vacciner som fått försäljningstillstånd. Institutet för hälsa och välfärds läkemedelspartiaffär ger
sjukvårdsdistriktens läkemedelsdistributionscentraler anvisningar om leverans, lagring och transport
av vaccinpartierna.
Kommunerna ska ordna covid-19-vaccinationer så snabbt, heltäckande och flexibelt som möjligt på
ett sådant sätt att vaccinerna ges omedelbart efter att de anlänt till området. Det föregående partiets
covid-19-vaccinationer ska i regel ha getts när det följande vaccinpartiet anländer. Vaccinationer kan
vid behov också ges på kvällar och veckoslut.
När det gäller ordnandet av covid-19-vaccinationer ska kommunerna beakta Institutet för hälsa och
välfärds preciserade anvisningar om målgrupperna för vaccinationerna. Vid planeringen av de
praktiska arrangemangen kring vaccinationerna lönar det sig för kommunerna att beakta till exempel
antalet personer som hör till målgruppen för covid-19-vacciner och hur de ska nås, antalet anställda
med vaccinationskompetens och tillgången till dem, smittsäkra vaccinationslokaler,
vaccinationsredskap samt vaccinationslogistiken från sjukhusapotek eller läkemedelscentraler till
vaccinationsställena. Ledningen och samordningen av covid-19-vaccinationshelheten i kommunen
ska åläggas en viss aktör. Kommunen ska inom sitt område sköta om informationen till allmänheten
om frågor som rör covid-19-vaccinationerna. Kommunerna kan i ordnandet av vaccinationerna
samarbeta sinsemellan, med sjukvårdsdistriktet eller med andra lokala aktörer, såsom
företagshälsovårdsenheterna och den privata sektorn.
Vaccinationsuppgifter ska antecknas i patientdatasystemet på ett strukturerat sätt
Vaccinationer som getts i enlighet med 4 § i statsrådets förordning om frivilliga covid-19vaccinationer ska antecknas i det elektroniska patientdatasystemet. I systemet antecknas utöver
patientens identifieringsuppgifter också vaccinationsdatum, vaccinets namn, vaccinets satsnummer,
injektionsstället, vaccinationssättet och vaccinatören. Den vaccinerade ska vid behov få ett intyg
över vaccinationen.
Vaccinationsuppgifterna lagras strukturerat i det elektroniska patientdatasystemet i enlighet med den
nationella specifikationen av informationsinnehållet, och då är uppgifterna nationellt jämförbara och
kan utnyttjas i de riksomfattande informationssystemtjänsterna. I enlighet med lagen om elektronisk
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behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) har Institutet för hälsa och
välfärd utarbetat en strukturerad specifikation av informationsinnehållet för covid-19-vaccinationerna.
Enligt 15 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården ska
tillhandahållare av offentliga hälso- och sjukvårdstjänster ansluta sig som användare av Kantatjänsterna. Tillhandahållare av privata hälso- och sjukvårdstjänster ska ansluta sig som användare
av dessa informationssystemtjänster, om långtidsförvaringen av deras journalhandlingar genomförs
elektroniskt. Med hjälp av Kanta-tjänsten är uppgiften om covid-19-vaccinationen tillgänglig också
för andra tjänsteproducenter inom hälso- och sjukvården. Via Mina Kanta-sidorna har medborgarna
möjlighet att se sina egna uppgifter som gäller covid-19-vaccinationen.
Lägesbilden av genomförandet av covid-19-vaccinationerna följs upp med hjälp av nationellt
vaccinationsregister
Enligt 44 § i lagen om smittsamma sjukdomar styr Institutet för hälsa och välfärd genomförandet av
allmänna vaccinationer och följer upp genomförandet och verkningarna. Enligt 51 § i samma lag ska
Institutet för hälsa och välfärd följa upp effekten, verkningarna och säkerheten när det gäller de
vaccin som används vid vaccinationer och vidta åtgärder för att utreda konstaterade eller misstänkta
biverkningar av vaccin eller vaccinationer.
Institutet för hälsa och välfärd har rätt att få tillgång till nödvändiga uppgifter i journalhandlingarna
och att samköra dessa med uppgifterna i registret över smittsamma sjukdomar,
Folkpensionsanstaltens förmånsregister och de register som avses i lagen om riksomfattande
personregister för hälsovården.
I enlighet med 4 § i statsrådets förordning om frivilliga covid-19-vaccinationer ska uppgifter om
covid-19-vaccinationerna förmedlas i realtid till det nationella vaccinationsregister som förs av
Institutet för hälsa och välfärd. Om man har kommit överens med andra kommuner, samkommuner
eller privata aktörer om covid-19-vaccinationer, ska den kommun som ansvarar för ordnandet av
vaccinationerna innan man avtalar om vaccination försäkra sig om att instansen som vaccinerar
överför vaccinationsuppgifterna till det nationella vaccinationsregistret. Vaccinationsuppgifterna ska
överföras till det riksomfattande vaccinationsregistret så snart som möjligt, åtminstone en gång om
dagen.
En bristfällig överföring av vaccinationsuppgifterna från journalhandlingarna till det nationella
vaccinationsregistret kan bero på något fel i informationsöverföringen, till exempel i den
strukturerade registreringen, förmedlingen och sammanställningen av uppgifterna. Personalen som
vaccinerar ska ges utbildning i strukturerad registrering. För att säkerställa att
vaccinationsuppgifterna överförs kan aktörerna som vaccinerar samarbeta med
programleverantörerna för patientdatasystemen. Med hjälp av Institutet för hälsa och välfärds
kubrapportering kan överföringen av vaccinationsuppgifterna säkerställas för olika
tjänsteproducenter. I problemsituationer ger rokotusrekisteri@thl.fi rådgivning.
Uppgifterna i det nationella vaccinationsregistret baserar sig på vårdanmälningssystemet för socialoch hälsovården (Hilmo). I enlighet med lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008) har
Institutet för hälsa och välfärd rätt att i Hilmo-systemet få uppgifter om institutionsvård och
öppenvård samt prehospital akutsjukvård av myndigheter som ordnar social- och hälsovård och av
privata aktörer som ordnar och producerar social- och hälsovårdstjänster.
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Kanta: Viktigt att uppgifter om coronavaccinationer dokumenteras på rätt sätt inom hälsooch sjukvården
Institutet för hälsa och välfärd: Databasrapporter
Nationell beredskapsplan för en influensapandemi (SHM 2012:25), Pandemivaccinationer
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