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Høring av forslag til forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram og endringer i 
SYSVAK-registerforskriften 
 

Norsk Sykepleierforbund (NSF) viser til høringsbrev av 3.9.2009. Landsgruppen av helsesøstre 
(LaH) i NSF er invitert som egen høringsinstans i denne høringen. LaH er den faggruppen i NSF 
som besitter kunnskap og erfaring i forhold til mange av de spørsmål som ønskes hørt, og NSF 
viser til LaHs høringssvar. 
  
I tillegg vil NSF anføre følgende:  
 
4.2 Registrering av pandemivaksine i personidentifiserbar form uten samtykke 
Forslaget er grunngitt i helsevesenets behov for et arbeidsverktøy hvor man kan se 
vaksinasjonsstatus for den enkelte og behovet for å ha oversikt over vaksinasjonsdekningen i 
befolkningen. De opplysninger som er nødvendige å registrere, anses som lite sensitive.  
NSF ser her at nytteverdien av et register som gir informasjon om vaksinasjonsstatus for den 
enkelte og vaksinasjonsdekningen i befolkningen, må veies opp mot anonymisering ut fra 
personvernshensyn.  
Prinsippet om å gi informasjon i forkant av vaksineringen om at vaksineringen vil bli registrert i et 
nasjonalt helseregister og hvilke opplysninger som registreres, innebærer en form for samtykke i 
og med at vaksinasjon er et frivillig valg for den enkelte. 
 
4.4 Webløsning for registrering av vaksinasjonsopplysninger 
Under forutsetning av at informasjonssikkerheten ivaretas, vil NSF støtte en slik ordning. Det må 
imidlertid påpekes at dette må være en ordning for en begrenset tidsperiode.  Det forutsettes 
også at opplysningene blir overført til SYSVAK-registeret, og at opplysningene i det midlertidige 
registeret slettes. Det må heller ikke være mulig å registrere opplysningene dobbelt, dvs. både i 
SYSVAK og det midlertidige registeret, da det kan føre til feil datagrunnlag og dermed feil 
beslutningsgrunnlag for myndighetene. 
NSF vil også benytte anledningen til å påpeke at SYSVAK-registeret må utbedres til å kunne 
takle slike situasjoner som vi nå står overfor. Det innebærer også at kommunene tilkobles til 
Norsk Helsenett slik at informasjonsoverføringen kan foregå på en sikker måte 

 
 

Med vennlig hilsen 
 
 
Lisbeth Normann Mette R. Dønåsen 

Forbundsleder Fagsjef       
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