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 Introduktion til Det Danske Vaccinations-
program 

1.1 Indledning 

Det Danske Vaccinationsregisteret (DDV) giver borgere og sundhedspersoner et samlet overblik 
over vaccinationer indberettet af læge, vaccinationer afregnet med sygesikringen samt evt. an-
befalede vaccinationer og /eller vaccinationsforløb. 

1.2 Rettigheder til DDV 

Autoriserede sundhedspersoner nævnt i BEK nr. 1615, ’Bekendtgørelse om adgang til og regi-
strering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger’ kan registrere vaccinationer. 
Pr. 1. februar 2017 blev rettigheder til Det Danske Vaccinationsregister (DDV) ændret, således 
at alle autoriserede sundhedspersoner (dvs. sygeplejersker, jordemødre og sosu-assistenter) 
kan registrere vaccinationer. Der er ikke tale om udvidede beføjelser, men det er fastslået, at 
autoriseret sundhedspersonale med en lokalt beskrevet instruks/delegering har lov til at regi-
strere vaccinationer i DDV.  
Da DDV ikke kan lave en teknisk kontrol af, om der findes en sådan instruks, tillades registrerin-
gen, og det er op til den person der registrerer vaccinationer i DDV at sikre, at der lokalt findes 
den fornødne tilladelse. Det er afgørende at lokal instruks foreligger, da denne person vil blive 
stillet til ansvar for uberettigede opslag/registreringer. 
Instruksen skal udarbejdes af den læge, der har det lægelige ansvar for, at de pågældende sund-
hedspersoner kan give vacciner til borgere på vegne af den pågældende læge. Instruktion skal 
ske i overensstemmelse med Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af 
medhjælp, hvor afsnit 2.2 beskriver reglerne om rammedelegation. 
 

1.3 Hvilke vaccinationer er registreret på DDV 

Siden 1996 er alle vacciner, som er betalt af sygesikringen blevet registreret i Vaccinationsregi-
stret og fremgår af vaccinationskortet. Vaccinationer givet på sygehuset, udlandsvaccinationer 
og andre vaccinationer, som borger selv har betalt for, er først registreret i registret fra 2015. 
Borger har mulighed for selv at registrere vacciner på vaccinationskortet.  
Vaccinationsregistret indeholder også oplysninger om vacciner, der er udskrevet på recept på 
borgerens CPR-nummer og afhentet på apoteket fra 2006 og fremefter. 
Fra 15. november 2015 har alle læger og andre som vaccinerer pligt til at indberette alle givne 
vaccinationer i vaccinationsregistret. Alle vaccinationer givet efter denne dato bør derfor fremgå 
af vaccinationskortet. 
 
 

https://www.retsinformation.dk/eli/mt/2009/115
https://www.retsinformation.dk/eli/mt/2009/115
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1.4 Log-in på FMK-online 

Du skal logge ind på www.fmk-online.dk med din sundhedsfaglige digitale signatur/nøglefil. 
For mere information om log-in på FMK-online se ”Vejledning FMK-online”, afsnittet Log-in på 
FMK-online på Sundhedsdatastyrelsen hjemmeside: 
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort/fmk-sund-
hedsprofessionelle.  

1.4.1 Ansættelsessted 

Du skal vælge ansættelsessted. Du kan fremsøge ansættelsessted med ydernummer, SOR ID el-
ler Sygehuskode (SKS-kode). Har du ikke noget ydernummer skal du I stedet for ”Registreret 
organisation”, vælge ”Anden organisation angivet ved navn” og skrive navnet for dit arbejds-
sted.  
For mere information om log-in på FMK-online se ”Vejledning FMK-online”, afsnittet Log-in på 
FMK-online på Sundhedsdatastyrelsen hjemmeside: 
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort/fmk-sund-
hedsprofessionelle. 
 
OBS: Lægers adgang med privat signatur (NemID nøglekort eller MItID) har begrænsninger.  
 

1.5 Fremsøg patient 

Når du er logget ind på FMK-online, fremsøger du den ønskede patient i boksen ”Find patient 
på FMK-online” og trykker derefter på søg.  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fmk-online.dk/
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort/fmk-sundhedsprofessionelle
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort/fmk-sundhedsprofessionelle
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort/fmk-sundhedsprofessionelle
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort/fmk-sundhedsprofessionelle
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1.6 Vaccinationer – overblik  
Når den ønskede patient er fremsøgt, vælg ”Vaccinationer” i panelet til venstre.  
Her vises patientens vaccinationskort.  
Vaccinationskortet er inddelt i følgende faner: 
1. Vaccinationer 

• Indeholder effektuerede vaccinationer, mulighed for visning af slettede vaccinatio-
ner samt visning af eventuelle ændringer lavet på vaccinationen 

2. Anbefalet enkeltstående vaccinationer 
• Tildelte enkeltstående anbefalet vaccinationer 

3. Anbefalede vaccinationsforløb 
• Tildelte vaccinationsforløb, kan være automatisk tildelt eller manuelt oprettet.  

4. Fravalgte vaccinationsforløb 
• Sundhedsfaglig kan her oprette et fravalg af vaccinationsforløb og angive en årsag.   
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 Handlinger på vaccinationer 

2.1 Opret ny vaccination 

For at registerer en vaccination, tryk på ”Opret vaccination”  

 
Ved klik på ”Opret vaccination” åbnes følgende dialog. Fremsøg vaccine ved at begynde 
med at taste vaccinenavn, lægemiddel eller sygdom. Vælg vaccine via drop-down. 

 
Når vaccinen er fremsøgt skal følgende oplysninger angives: 
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 Angiv batchnummer 
 Angiv dosering ved at vælge fra drop-down 
 Angiv eventuel anslået varighed 
 Angiv vaccinationsdato: Dags dato er default udfyldt. Der kan indtastes tidligere 

dato eller vælge fra kalenderikonet  
 Angiv eventuel privatmarkering 

• Sæt flueben, hvis borger ønsker at vaccinationen privatmarkeres 
 Hvis vaccinationen indgår i et forløb, kan dette vælges via drop-down. Marker i 

”vaccinaitonerindgår i forløb” for at angive vaccinationsforløb.  
 

 
 
Tryk ”Opret". 
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2.2 Registrer tidligere vaccination 

Anvendes til registrering af en vaccination, som er givet på et tidligere tidspunkt.  
Tryk på ”Registrer tidligere vaccination” 

 
Ved klik på ”Registrer tidligere vaccination” åbnes nedenstående vindue.   
Angiv følgende oplysninger:  
 Angiv det land, hvor vaccinationen er givet 
 Angiv eventuel oplysninger om hvilken organisation, der har givet vaccinationen. 
 Angiv eventuelt navnet på den læge, der har givet vaccinationen 
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Fremsøg vaccine ved at begynde med at taste vaccinenavn, lægemiddel eller sygdom.  
Vælg vaccine via drop-down. 
 
Når vaccinen er fremsøgt, skal følgende oplysninger: 
 Angiv vaccinationsdato: Dags dato er default udfyldt. Der kan indtastes tidligere 

dato eller vælge fra kalenderikonet  
 Angiv batchnummer 
 Angiv eventuel anslået varighed 
 Angiv eventuel privatmarkering 

• Sæt flueben, hvis borger ønsker at vaccinationen privatmarkeres 
 

 
 
Tryk ”Registrer”. 
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2.3 Opret anbefalet enkeltstående vaccination 

Tryk på ”Opret anbefalet enkeltstående vaccination” 
 

 
 
Ved tryk på ”Opret anbefalet enketstående vaccination” åbnes nedenstående vindue.   
Fremsøg vaccine ved at begynde med at taste vaccinenavn, lægemiddel eller sygdom.  
Vælg vaccine via drop-down. 
 

 
Når vaccinen er fremsøgt, skal følgende oplysninger angives:  
 Anbefalet vaccinationsdato 
 Angiv eventuel privatmarkering 

o Sæt flueben, hvis borger ønsker at vaccinationen privatmarkeres.   
 
Tryk ”Opret”. 
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2.4 Rediger vaccination 

For at redigere en vaccination eller for at tilføje oplysninger, fold detaljer for vaccination ud ved 
at trykke ”pil ned ”.  

 
 

2.4.1 Rediger vaccination 

Det er muligt at redigere oplysninger for en given vaccination.  
Tryk ”Rediger” 
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Følgende vindue fremkommer.  

 
 
Angiv de ønskede ændringer og tryk ”Opdater”.  
 
De gemte ændringer vil fremgå i detaljevisningen for vaccinationen samt der er mulig-
hed for at se historikken for vaccinationen.   
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2.4.2 Slet vaccination 

En effektueret vaccination kan slettes fra borgerens vaccinationskort ved at folde detal-
jevisning ud for den ønskede vaccination og trykke ”Slet”: 
 

  
 
Ved tryk på ”Slet” fremkommer følgende advarsel:  
 

 
Bekræft sletning ved at trykke ”Slet”.  
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2.4.3 Vis Slettede vaccinationer 

Slettede vaccinationer kan vises i oversigten over effektuerede vaccinationer ved at 
markere ”Vis også slettede vacciationer”.  
Efterfølgende vil slettede vaccinationer indgå i visningen:  

 

2.4.4 Effektuer vaccination 

En anbefalet vaccination effektueres ved at åbne detaljevisningen for vaccinationen og 
trykke ”Effektuer”på den vaccination man ønsker at indgive: 
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Ved tryk på ”Effektuer” kommer følgende dialogboks: 

 
 
Øverst vælges vaccine via drop-down og efterfølgende angives følgende oplysninger: 
 Dosis 
 Batchnummer 
 Vaccinationsdato (default udfyldt med dags dato)  
 Eventuel varighed for vaccinen 
 Eventuel privatmarkering (Sæt flueben, hvis borger ønsker at vaccinationen privat-

markeres).   
 
Tryk ”Effektuer”.  
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2.5 Anbefalede Vaccinationsforløb 

Børn født efter 1. august 2019 får automatisk tildelt det danske børnevaccinationspro-
gram i Det Danske Vaccinationsregister (DDV) som en række af anbefalede vaccinationer 
med en anbefalet dato for vaccination  
 
Det er muligt at tilmelde en borger et vaccinationsforløb ved at klikke på ”Opret vacci-
nationsforløb”.  
Når man tilmelder en borger et vaccinationsforløb, vil der blive vist en plan for fremti-
dige vaccinationer i dette forløb hvor der foreslås dato for næste vaccination. Hvis en af 
vaccinationerne bliver givet forsinket, vil dato for fremtidige vaccination rykke under 
hensyntagen til minimumsintervaller i serien. 

2.6 Fravælg vaccinationsforløb 

På samme måde som det er muligt at tilmelde borgeren vaccinationsforløb er det muligt 
at fravælge vaccinationsforløb. Der sendes ikke pro- og reaktive påmindelser om tid til 
vaccination, når forløbet er fravalgt.  
 
Vælg fanen ”Fravalgte vaccinationsforløb” og tryk på ”Opret forløbsfravalg”  

 
Vælg det ønskede vaccinationsforløb via drop-down. Efterfølgende angives årsag til for-
løbsfravalg. 



 

Vejledning  Det Danske Vaccinationsregister (DDV)  18 / 22 

 

 
Tryk ”Opret forløbsfravalg”  
Hvis borger i forvejen er tilmeldt til vaccinationsforløb der ønskes fravalgt vil følgende 
advarsel fremkomme. 
 

 
Tryk ”Fortsæt”.  
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Vaccinationsforløbet slettes fra borgeres vaccinationskort og vises under ”Fravalgte vac-
cinationsforløb” 

 
 

2.7 Se historik på vaccination 

Hvis der er blevet redigeret i en registreret vaccination, vil det være muligt at se historik  
for vaccinationen: 

  
  



 

Vejledning  Det Danske Vaccinationsregister (DDV)  20 / 22 

 

Ved tryk på ”Vis historik”, vil følgende dialog fremkomme.  

 
Det er muligt at skifte mellem gemte versioner via drop-down, for at se tidligere angivne 
oplysninger for vaccinationen.   
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2.8 Modtage børnevaccinations påmindelser 

Forældre/værge eller borgere over 15 år modtager påmindelser. Påmindelserne sendes 
når det er ved at være tid til vaccination, og hvis vaccinationstidspunktet er overskredet. 
Påmindelserne sendes hhv. to uger før vaccinationstidspunktet, og en måned efter, hvis 
barnet ikke er blevet vaccineret. Framelding til påmindelsesordningen, vil det ske ved at 
fjerne flueben i tjekboks. 

 
 
 



 

Vejledning  Det Danske Vaccinationsregister (DDV)  22 / 22 

 

 Print vaccinationskort 

Der er mulighed for at printe borger vaccinationskort eller coronapas ved at trykke på 
henholdsvis ”Udskriv vaccinationskort” eller ”Udskriv coronapas”.  
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