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Høring av forslag til endring av forskrift om innsamling og 
behandling av helseopplysninger i System for vaksinasjons-
kontroll (SYSVAK-registerforskriften) og forskrift om legemidler 
(legemiddelforskriften) 

Vi har med interesse lest høringsnotat Høring av forslag til endring av forskrift om 
innsamling og behandling av helseopplysninger i System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK-
registerforskriften) og forskrift om legemidler (legemiddelforskriften). Vi støtter den foreslåtte 
utvidelsen av SYSVAK. Vi har ingen merknad til endringsforslagene, heller ikke til bruk av 
samtykke eller reservasjonsrett. Vi har imidlertid noen kommentarer til høringsnotatet ellers. 

Ad punkt 4 Økonomiske og administrative konsekvenser 

Vi er enige i at fastleger og andre vaksinatører utenfor helsestasjoner/skolehelsetjenesten på 
sikt også skal kunne sende elektroniske meldinger til SYSVAK. Som departementet også 
bemerket i høringsnotatet har fastleger og andre vaksinatører som gir vaksiner, en plikt til å 
føre opplysninger om vaksinasjon i pasientens journal. Vi vil understreke viktigheten av at 
løsning for elektronisk registrering og innsending av vaksinasjonsopplysninger skal være 
tilpasset arbeidsflyten hos fastlegen/vaksinatøren slik at opplysningene registreres kun én 
gang og ett sted. Papirskjema eller en ekstranettbasert registerløsning som er uavhengig av 
journalsystemet hos legen/vaksinatøren, vil kunne medføre dobbeltregistrering og ekstra 
feilkilder. Det er også viktig at elektronisk innsending av vaksinasjonsopplysninger til 
SYSVAK-registeret foregår i henhold til vedtatte nasjonale standarder for elektronisk 
samhandling i helsesektoren.  

Den foreslåtte utvidelse av registrerings- og meldeplikten vil berøre langt flere enn fastleger, 
og dermed også elektroniske pasientjournaler (EPJ) hos langt flere enn fastleger. Dette betyr i 
praksis at de aller fleste EPJ-systemer som er i bruk i helsesektoren trengs tilpasset for denne 
utvidede registrerings- og meldeplikten. Vi kan ikke se at høringsnotatets punkt 4 har vurdert 
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økonomiske og administrative konsekvenser for helseforetak, privatpraktiserende spesialister, 
den kommunale pleie- og omsorgstjenesten, legevakt osv., som også blir berørt av denne 
utvidede registrerings- og meldeplikten.  

Et tredje forhold som vi ikke kan se at høringsnotatets punkt 4 har vurdert, er 
tilgjengeliggjøring av opplysninger registrert i SYSVAK på den enkelte vaksinerte. Tilfeller 
som f.eks. etterregistrering av tidligere vaksinasjonsstatus, ved reisevaksinering behov for å 
unngå dobbeltvaksinering eller for å være sikker på at den reisende er tilstrekkelig vaksinert, 
og melding om bivirkninger eller mistanke om bivirkninger etter vaksinasjon, vil forutsette at 
legen/vaksinatøren eller den som registrerer/melder har tilgang til oppdatert 
vaksinasjonsstatus om den aktuelle pasienten. Det å søke etter oppdatert vaksinasjonsstatus 
bør på lik linje med registrering av vaksinasjonsopplysninger være en naturlig del av 
arbeidsflyten hos legen/vaksinatøren. Etablering av løsning for tilgjengeliggjøring av 
oppdatert vaksinasjonsstatus bør også sees i sammenheng med en eventuell etablering av en 
nasjonal kjernejournal hvor vaksinasjonsopplysninger vil kunne inngå.  

  

Kontaktperson i denne saken er sjefrådgiver Jim J. Yang, telefon 73 59 86 00, e-post: 
jim.yang@kith.no.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Tom Christensen 
Adm. dir.      

Jim J. Yang 
 Sjefrådgiver 
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