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Høring av forslag til endringer  i SYSVAK- registerforskriften og
legemiddelforskriften

Helse-  og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endring av forskrift 20. juni 2003 nr.
739 om innsamling og behandling av helseopplysninger i System for vaksinasjonskontroll
(SYSVAK- registerforskriften ) og forskrift 22. desember 1999 nr.  1559 om legemidler
(legemiddelforskriften).
Surnadal kommune vil støtte en utvidelse av SYSVAK-registeret, og mener at det skal gjelde all
forebyggende vaksinering og hele livet.  Det vil også representere en forbedring at
vaksinebivirkninger også meldes til SYSVAK  registret.
Hovedbegrunnelsen vår bygger på en forutsetning om at personers vaksinasjonsstatus blir tilgjengelig
for helsepersonell ved behov og med eksplisitt samtykke fra pasienten.  Områdene det spesielt gjelder
er vaksinering i samband med behandling av skader på legevakt og derpå oppfølging ved legekontor
og helsestasjon. Reisevaksinering har også fått et betydelig omfang og utføres både på legekontor og
helsestasjon,  og ikke sjelden skiftesvis.  I dag brukes det betydelig med tid på et "detektivarbeid" for å
finne ut hva  folk er vaksinert for og når. Pasientenes hukommelse er ofte ikke presis nok til å ta
trygge beslutninger.
Vi er kjent  med at det utredes mulighet for oppretting av en såkalt elektronisk nasjonal
kjernejournal/helsekort som skal kunne gjøre tilgjengelig kritisk informasjon i situasjoner der det kan
være vanskelig å fa tak pasientjournalopplysninger raskt nok.  Opplysninger om legemidler og Cave
inngår,  samt en oversikt og kontakter med helsetjenesten. Surnadal kommune mener at også
vaksinasjonsstatus bør bli tilgjengelig i denne sammenhengen.  Det dreier seg her om oppretting av et
nasjonalt virksomhetsovergripende behandlingsrettet helseregister som vil kreve en egen forskrift.

Med helsing

Anders Grimsmo
kommuneoverlege Gunn Bredesen
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