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FORSKRIFT OM NASJONALT VAKSINASJONSPROGRAM OG ENDRINGER I 
SYSVAK-REGISTERFORSKRIFTEN – HØRING 
 
 
Det vises til høringsbrev og høringsnotat fra Helse- omsorgsdepartement datert 3.9.2009 
angående forslag til forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram og endring i SYSVAK-
registerforskriften.  
 
Influensa forårsaker stort sykefravær og betydelig antall dødsfall hvert år, spesielt blant de 
eldre. Pandemisk influensa H1N1 har vist seg spesielt å ramme de yngre, og sykdommen kan 
raskt utvikle seg til livstruende for pasienter med risikofaktorer. 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus anser som positivt at vaksinasjon mot influensa blir tatt i 
det nasjonale vaksinasjonsprogrammet for å øke vaksinasjonsdekningen og for å sikre de 
vaksinerte bedre rettigheter i henhold til pasientskadeloven. Vi anser også som viktig at 
kommunene ved dette tiltak kan bli bedre forberedt for eventuell massevaksinasjon. Lett 
tilgjengelighet og rimelig pris for pasienten er viktige momenter for å øke deltakelse i 
influensavaksinasjonsprogrammet. Det fremgår imidlertid ikke tydelig av høringsnotatet 
hvorvidt fastlegene kan ta bare 50 kr for vaksineringen eller om de kan følge normaltariffen.  
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus anser det som viktig at influensavaksinasjon registreres i 
SYSVAK for å få bedre informasjon om vaksinasjonsdekningen, vaksineeffekten og mulige 
komplikasjoner. Dette er spesielt viktig i forbindelse med pandemivaksinasjonen der vaksinen 
tilbys for hele befolkningen og det mangler langtidserfaring med vaksinen. Vi mener at 
tilgang til registreringssystemet utenom helsestasjoner bør videreføres slik at vaksinering mot 
sesonginfluensa i fremtiden kan utføres og registreres også av fastlegen og ved 
helseinstitusjoner, eventuelt også av bedriftshelsetjenesten. Mange bedrifter og 
helseinstitusjoner har årlig tilbudt influensavaksinasjon til sine ansatte. 
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