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FORSLAG TIL FORSKIFT OM NASJONALT VAKSINASJONSPROGRAM OG 

ENDRINGER I SYSVAK-REGISTERFORSKRIFTEN – HØRINGSSVAR FRA 

HELSE NORD. 

 

 

Forslaget innebærer at pandemivaksinasjon hjemles i forskrift hvor kommunene pålegges en 

plikt til å tilby vaksinasjon mot sesonginfluensa og pandemisk influensa. Helse Nord mener 

det må klargjøres hva ”plikt til å tilby” pandemivaksine innebærer. Betyr dette at fastlegene 

skal kontakte pasienter på sin liste som tilhører målgruppene for pandemivaksine, eller er det 

tilstrekkelig at tilbudet gjøres kjent via media, for eksempel aviser, oppslag på legekontor, 

osv.  

 

Helse Nord finner det hensiktsmessig å inkludere pandemivaksinen i vaksinasjonsprogrammet 

slik at man sikrer de vaksinerte rettigheter ift Pasientskadeloven § 3 annet ledd. Dette er 

spesielt viktig mhp en pandemivaksine som har vært gjennom færre kliniske studier enn 

vanlig ved oppstart av massevaksinasjon. 

 

Det virker fornuftig å ta en felles sats for det beløpet som kommuner kan kreve av den 

vaksinerte for å unngå at det blir ulik pris i de forskjellige kommunene, men det forutsettes at 

kommunenes kostnader til vaksinasjon dekkes. 

 

Registrering av pandemivaksine i personidentifiserbar form uten samtykke:  

Helse Nord vurderer personvernulempen ved å registrere som mindre enn fordelene som 

oppnås ved at helsevesenet får et nødvendig verktøy til å holde oversikt over; mottaker av 

vaksine, antall doser mottatt, intervall mellom 1. og 2. dose, ivareta prioriteringer ved 

rasjonering, og det viktigste ved denne vaksinen; følge opp i forhold til bivirkninger av den 

nye pandemivaksinen. For samhandlingen mellom sykehus og kommunehelsetjenesten ift 

vaksinering vil det være avgjørende at man kan registrere i et felles system, spesielt for å 

unngå at vaksiner gis dobbelt. 

 

Vi finner det rimelig at det fins en reservasjonsrett for enkeltpersoner mot registrering i 

SYSVAK. Her må fordelen med å få flest mulig personer vaksinert mot pandemi veie tyngre 

enn behovet for at alle som mottar vaksinen, skal registreres med alle opplysninger.  

 

Personer som motsetter seg å bli registrert med navn i SYSVAK kan bli registrert med for 

eksempel kjønn og fødselsår. Det er sannsynlig at svært få personer vil benytte seg av en slik  
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reservasjonsrett, men for de enkeltpersoner det gjelder, vil nok dette oppleves som en viktig 

rettighet. 
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