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Övergång till e-handel för beställning av 
vacciner i Region Stockholm! 
 

Från och med sommaren år 2019 kommer det vara ett krav att alla vårdgivare som vaccinerar på 

uppdrag av regionen att beställa vacciner i Proceedo. Beställning av vacciner måste ske i 

Proceedo för att beställande enhet ska erhålla avtalspriser samt få ersättning från 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) för vacciner, exempelvis inom 

barnvaccinationsprogrammet. Detta avser barnavårdscentraler (BVC), privata vårdgivare 

med vårdavtal (ex. HLM) och/eller vårdvalvaccination och skolor. 

 

Region Stockholm kommer att övergå till elektronisk beställning av vacciner (Proceedo) med 

målsättningen att effektivisera beställningen för alla de vårdgivare som utför vaccination åt 

regionen.  Syftet är att skapa ett effektivt e-handelssystem som är enhetligt och kvalitetssäkert där 

beställande enhet har tillgång till alla vacciner och information samlad i en enda plattform.   

 

Utrullning av e-handeln beräknas successivt under maj/juni månad med följande 

prioritetsordning:  
1. BVC (inkl. SLSO:s BVC enheter) 
2. Privata vårdgivare med vårdavtal  
3. Skolor och privata vårdgivare med endast vårdvalvaccination.  

Anslutning till Proceedo för beställning av vacciner 
För att kunna beställa i Proceedo måste beställande enhet finnas upplagd i beställningssystemet. 

Vårdgivaren ansöker om ett konto för beställning av vacciner genom att elektroniskt registrera 

kunduppgifter i blankett 1 respektive 2. Även om enheten har ett befintligt konto i Proceedo för 

beställning av läkemedel måste ny registrering göras för ”vaccinmodulen” i Proceedo. 

 

Blankett 1 och 2 finns tillgängliga mellan 1 – 26 april år 2019 på Vårdgivarguiden för 

elektronisk registrering av kunduppgifter.  

 

Länk:www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccination/bestall

ning 

 

Kunduppgifter måste vara korrekt ifyllda för att ni ska få tillgång till Proceedo, rätt leverans- och 

faktureringsuppgifter. Uppgiftslämnaren för respektive blankett kommer få en bekräftelse till 

angiven e-postadress för att verifiera att inlämnade uppgifter är korrekt ifyllda.   
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Handläggningstiden för nyregistreringar efter den 1-26 april kan ta upp till fyra veckor och därför 

är det viktigt att uppgifterna skickas in skyndsamt för att ni ska kunna beställa vacciner till 

exempelvis säsongsinfluensan.  

 

Blankett 1 - Organisationens registrering av uppgifter för vaccinbeställningar.  

En blankett ifylles per organisationsnummer/företag, t.ex. av verksamhetschef, ekonomiansvarig 

eller motsvarande. 

 

Blankett 2- Registrering av beställande enhet/läkemedelsförråd (godsmottagare).  

En blankett ska registreras för varje beställande enhet inom en organisation.  

 

Observera! Blankett 1 respektive 2 kan inte sparas för komplettering vid senare tillfälle. Vi 

rekommenderar att du använder blankett 1 och 2 (WORD/PDF) för att förbereda svaren innan ni 

registrerar kunduppgifterna på vårdgivarguiden.  Du ska inte fylla i dessa blanketter om du är en 

vårdcentral tillhörande SLSO. Du ska istället beställa dina vacciner via ApoEx.  

 

Efter komplett registrering av kunduppgifter skickas ett verifikationsbrev till medicinskt ansvarig 

läkare/verksamhetschef över registrerade behöriga beställare per organisation.  

När beställande enhet är godkänd skickas instruktion om inloggning till Proceedo med 

tillhörande utbildningsmaterial för beställning av vacciner. Dessa uppgifter skickas till behöriga 

beställare enligt ifylld e-postadress. 

 

Startdatum för övergång till e-handel meddelas i samband med tilldelning av kontouppgifter för 

inloggning i Proceedo.  Till dess ska ni beställa vacciner direkt från leverantören, exempelvis 

telefon eller e-post, enligt gängse rutin på Vårdgivarguiden.  

 

 

Har ni frågor om registrering av kunduppgifter ska ni skicka ett brev till vaccin.lsf@sll.se 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

 

Hanh Meszaros 

Projektledare för e-handel vacciner 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_WfGc7dig0eMv88vLjowZ1wDPEU_Ej1OpYShJUIO6iNUQkc5SkUwNjAxVDMwUDBFMjVFWTJTWDdIRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_WfGc7dig0eMv88vLjowZ1wDPEU_Ej1OpYShJUIO6iNURUdaOThSUjhOV1lNWko2SUNSMUw1VlhHRS4u
mailto:vaccin.lsf@sll.se

