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FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM INNSAMLING OG BEHANDLING AV
HELSEOPPLYSNINGER I SYSVAK OG LEGEMIDDELFORSKRIFTEN -
HØRINGSUTTALELSE FRA HOLMESTRAND KOMMUNE

Det vises til høringsbrev med -notat av den 09.03.09 med høringsfrist den 09.06.09.

Som kjent har Holmestrand kommune ved en rekke tidligere anledninger, i flere år,  overfor nasjonal
helsemyndighet påpekt de manglene i SYSVAK- registreringen og registeret som dette forslaget
søker å rette opp, og det vises til;

• vår høring til forslag om felles forskrift om kommunenes helsefremmende og forbyggende
arbeid i helsestasjons-  og skolehelsetjenesten, av den 14.08.02.

• vår høring til utkast til forskrift om kommunenes vaksinasjonstilbud i hht.  det nasjonale
vaksinasjonsprogrammet mv. av den 21.04.06.

•  vår høring til nasjonal helseplan 2007-2010 av den 23.06.06.
• vår høring til forslag om krav til elektronisk kommunikasjon mellom leger og NAV av den

01.11.07.
• vår høring til forslag til forskrift om endring av forskrift om egenandelstak I mv - innføring

av automatisk frikortordning av den 08.01.09.

Det er sålede ingen tvil om at Holmestrand kommune støtter både den faglige argumentasjonen og
de foreslåtte tiltakene for å sikre melding av både vaksinasjon og bivirkninger for andre grupper enn
de som omfattes av barnevaksinasjonsprogrammet. Vi erkjenner således med tilfredshet at HOD
følger opp de signalene vi ved en rekke anledninger har gitt fra grasrotplan i denne saken.

Videre støttes den oppryddingen mellom FHI og Legemiddelverket som foreslås. De parallelle
løpene vi så langt har hatt for melding av vaksinebivirkninger har skapt mye usikkerhet.
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Det er imidlertid vanskelig å tro HOD sine ambisjoner for dette arbeidet når det foreslås at
helsetjenesten skal gjøre dette arbeidet gratis, samt koste investeringer, drift og vedlikehold av de
tekniske løsningene for elektronisk melding selv. At kommunene, sykehjemmene, legevaktene,
fastlegene, reisevaksinasjonskontorer o.a. selv skal bære disse kostnadene er urimelig og føyer seg
inn i HOD sine holdninger til elektronisk samhandling i helsetjenesten som hovedbidrag til at dette
arbeidet står i stampe i Norge.
Vi må minne om at det er FHI som vil ha de klart største fordelene av at meldingene sendes
elektronisk. Videre må vi minne om at aktørene i helsetjenesten i de aller fleste sammenhenger,
innenfor et system med fastsatte egenandeler, ikke har anledning til å sende regningen for hverken
arbeid, utstyr eller driftskostnader for dette videre til pasientene.
Den eneste akseptable løsningen på dette er at nasjonal helsemyndighet dekker nevnte kostnader og
betaler for arbeidet. Både kommuner (inkludert fastleger) og vaksinasjonskontorer må således få
dekket sine kostnader. Dette vil sikre både nødvendig oppslutning om arbeidet og legge til rette for
tilsvarende meldinger i andre systemer (bivirkning av medikamenter, kreftregister,
dødsårsaksregister, MSIS, tuberkuloseregister, evt. nytt hjerte- kar-register o.a,) samt sikre en
nødvendig elektronisk samhandling i beredskapssituasjoner lignende f.eks. Tsunamien.

Uttalelsen er gitt etter delegert myndighet I hht. § 1-4 I Lov om helsetjenesten i kommunene

Helse- og sosialstyret i Holmestrand har gitt sin tilslutning til saken i møte den 26.05.09.
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