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HØRING  AV  FORSLAG TIL ENDRING  AV  FORSKRIFT OM INNSAMLING OG
BEHANDLING AV HELSEOPPLYSNINGER I (SYSVAK-REGISTERFORSKRIFTEN)
OG FORSKRIFT OM LEGEMIDLER (LEGEMIDDELFORSKRIFTEN)

Saksfremstilling:

Oslo kommune uttaler seg i denne saken til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev av 9.
mars 2009, vedrørende ovennevnte.

Departementet foreslår en utvidelse av SYSVAK-registret og forbedring av rapporteringssystemet
for vaksinebivirkninger. I dag gir SYSVAK-forskriften bare hjemmel for å registrere
vaksinasjoner av personer som er omfattet av det nasjonale programmet for vaksinering mot
smittsomme sykdommer (Barnevaksinasjonsprogrammet). I følge departementet er det behov for å
utvide SYSVAK-registret til også å omfatte vaksinasjoner av personer som ikke er omfattet av
Barnevaksinasjonsprogrammet. Det er spesielt behov for å innføre meldeplikt for all vaksinasjon
med vaksine mot livmorhalskreft, forårsaket av humant papillomavirus (HPV-vaksine), både for
barn og voksne. Videre foreslås det også å åpne for registrering av vaksiner utenom
Barnevaksinasjonsprogrammet, når de vaksinerte selv samtykker til en slik registrering.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslag til endringer i SYSVAK-
registerforskriften og legemiddelforskriften innen 9. juni 2009.

Vedtakskompetanse:
Bystyret har delegert til byrådet å avgi høringsuttalelser på kommunens vegne, jf sak 218 av
30.05.2001. Byrådet har delegert til byråden å avgi høringsuttalelser dersom saken ikke er av
prinsipiell betydning, jf sak 1360 av 03.07.2001. Byråden for velferd og sosiale tjenester har i
byrådens sak nr.: 4/2008 Administrative fullmakter i Byrådsavdeling for velferd og sosiale
tjenester. pr. 01.04.2008, videredelegert myndighet til å avgi høringsuttalelser i saker som ikke er
av prinsipiell betydning til kommunaldirektøren i Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester.

Vedtak:

Kommunaldirektøren avgir på vegne av Oslo kommune i henhold til delegert myndighet, følgende
høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet.



Oslo kommune er i hovedsak enig i forslagene fra departementet. Med hensyn til HPV-vaksinen,
så er den allerede vedtatt innført i Barnevaksinasjonsprogrammet, selv om man fortsatt vet lite om
langtidsvirkninger. Det er derfor all mulig grunn til å få en så fullstendig registrering som mulig i
SYSVAK. Oslo kommune mener imidlertid at den foreslåtte reservasjonsadgang (og plikt for
helsepersonell til å opplyse om denne) kan virke noe kunstig for jenter som er 11 — 12 år gamle og
som fortsatt går på barneskolen.

Med hensyn til vaksiner utenom vaksinasjonsprogrammet foreslår departementet en frivillig
registreringsordning basert på samtykke. Hensikten er først og fremst å holde oversikt over
vaksinasjonsstatusen hos den enkelte. Oslo kommune er enig i at dette bør være tilfelle, når den
enkelte betaler reisevaksinen selv.

Når det gjelder vaksiner som f. eks. pneumokokk- og intluensavaksine kommer ikke bare
individuelle hensyn inn. Det er også ønskelig at kommunehelsetjenesten får bedre oversikt over
vaksinasjonsdekningen i målgruppen enn man har i dag Oslo kommune mener derfor at mye taler
for å innføre meldeplikt for helsepersonell, kombinert med reservasjonsadgang for den enkelte, for
disse vaksinene.

Meldeplikt for helsepersonell for å få best mulig oversikt (kombinert med reservasjonsadgangen),
bør også vurderes innført for vaksiner som gis på blåresept på spesielle indikasjoner. Det er mye
som taler for at en del stoffmisbrukere får flere doser hepatitt A- og B-vaksine enn nødvendig,
fordi disse ikke husker om de er vaksinert og/eller hvor mange doser de har fått. Denne
usikkerheten kan naturligvis slå begge veier og gi mangelfull vaksinasjonsdekning i noen tilfeller.
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