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Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram og endringer i 
SYSVAK-registerforskriften - Høringsuttalelse 

Det er betimelig at det nå foreslås et eget nasjonalt influensavaksinasjonsprogram som tilplikter 
kommunene å tilby vaksineringen. Dette bør gjelde både den nye influensa A og sesonginfluensaen i 
landet slik det er foreslått. Når man fra statlig hold anbefaler at det bør vaksineres mot begge disse 
sykdommene må også begge vaksinasjonene være grunnlag for eventuell erstatning i henhold til 
pasientskadeloven. Forslaget kan tydes i retning av at denne erstatningsmuligheten bare gjelder for 
pandemivaksinen. Dette bør klargjøres i merknadene. 
 
Avsnittet om egenbetaling krever etter vår mening også en utdypende forklaring. Vi slutter oss til at 
det bør være en felles sats for egenbetalingen både for vaksinasjon mot den nye influensa A og 
sesonginfluensa. At satsen i år kan ligge på kroner 50 virker naturlig. Man kunne tenke seg at det å 
sette den årlige satsen for landet var delegert til Folkehelseinstituttet og at det var nevnt i 
merknadene. Videre bør det nærmere beskrives hva som blir satsen dersom det blir mulig å sette 
begge vaksinene samtidig og ved to påfølgende vaksineringer mot pandemi om det da skal betales to 
ganger. 
 
Vi slutter oss til at registreringen av vaksineringen gjøres som en personidentifiserbar registrering i 
SYSVAK uten samtykke fra den vaksinerte om begge vaksinetypene. Den samfunnsmessige nytten 
av registreringen er såpass viktig at det ikke bør innføres en reservasjonsrett mot slik registrering. 
 
I det vi peker på de ovenfor nevnte kommentarene til merknadene som bør klargjøres, har vi ikke 
andre synspunkter til selve forskriftsutkastet. 
 
 
Tharald Hetland e.f. Geir Berg 
 avdelingsdirektør/fylkeslege Rådgiver 
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