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september 2020 
 

SYSVAK blir oppdatert og modernisert for å kunne implementere forskriftsendringer knyttet til årsak 

til influensavaksinasjon og for fremtidig registrering av Covid-19 vaksinasjon. 

 

I den forbindelse gis det informasjon om følgende: 

1. Registrering av årsak til influensavaksinering 

2. Registrering av vaksinering med adjuvantert influensavaksine (Fluad)  

3. Oppfordring til elektronisk registrering i SYSVAK via elektronisk pasientjournalsystem 

4. Webløsning for registrering av vaksinering (SYSVAK-nett) 

1. Registrering av årsak til influensavaksinering 

Fra høsten 2020 kan årsak til influensavaksinering registreres i SYSVAK, for lettere å kunne følge opp 

vaksinasjonsdekningen i de ulike målgruppene for sesonginfluensavaksinasjon. Dette er et resultat av 

en endring i SYSVAK-registerforskriften tidligere i år. Årsak kan registreres som risikogruppe, 

helsepersonell, annen årsak eller ukjent årsak.  

Endringen medfører en endring i de elektroniske pasientjournalsystemene (EPJ-systemene) som 

brukes til elektronisk kommunikasjon med SYSVAK. Så fort EPJ-leverandørene har implementert 

endringen oppfordrer vi alle vaksinatører til å registrere årsak til influensavaksinering via sine 

journalsystem. 

 

2. Registrering av vaksinering med adjuvantert influensavaksine (Fluad)  

I år har FHI kjøpt inn en adjuvantert influensavaksine (Fluad) som gir bedre effekt hos de eldste enn 

den tradisjonelle influensavaksinen. Denne tilbys beboere i sykehjem og omsorgsboliger. Vaksinen er 

ventet til FHI sitt lager i andre halvdel av november og vil bli sendt ut så fort som mulig.  

Fluad får en egen SYSVAK-kode AII02 (adjuvantert inaktivert influensavaksine). Denne koden skal kun 

brukes ved registrering av vaksinering med Fluad-vaksinen.  

 

3. Oppfordring til elektronisk registrering i SYSVAK via elektronisk pasientjournalsystem 

Tidsriktig registrering av vaksinasjon er nødvendig for å sikre godt smittevern og beredskap for den 

enkelte og befolkningen som helhet. Det oppnås kun ved at all vaksinasjon registreres elektronisk i 

SYSVAK.  

For at vaksinatører i dag skal kunne rapportere elektronisk til SYSVAK må de benytte elektronisk 

pasientjournalsystem (EPJ) som er tilrettelagt for dette, samt være registrert på NHN 

Adresseregisteret. Det er flere leverandører av EPJ-system som tilbyr denne funksjonaliteten. 

For landets helsestasjoner og skolehelsetjeneste har det i mange år vært tilrettelagt for elektronisk 

kommunikasjon med SYSVAK via EPJ-system, med godt etablerte rutiner. De fleste fastleger benytter 

EPJ-system tilrettelagt for elektronisk kommunikasjon.  



For vaksinasjon på sykehus, alders- og sykehjem, omsorgsboliger, apotek, enkelte 

bedriftshelsetjenester og vaksinasjonskontor/reiseklinikker  benyttes ofte registreringsløsninger som 

ikke er lagt til rette for elektronisk kommunikasjon med SYSVAK. Det innebærer at FHI mottar store 

mengder papirskjemaer og krypterte excel-filer (filimport) med vaksinasjonsregistreringer hvert år. 

Dette må håndteres manuelt og medfører forsinkelser på opptil 8-12 uker før vaksinering er 

registrert i SYSVAK. Denne forsinkelsen er størst i forbindelse med sesonginfluensavaksinering. 

FHI oppfordrer alle til å klargjøre for elektronisk registrering til SYSVAK, fortrinnsvis ved bruk av et 

EPJ-system som har integrasjon med SYSVAK.  

 

4. Webløsning for registrering av vaksinering (SYSVAK-nett) 

FHI er nå i gang med å utvikle en webløsning for registrering i SYSVAK (SYSVAK-nett) med tanke på 

en fremtidig covid-19 vaksine. Webløsningen vil bli klar til bruk for registrering av Fluad-vaksinen fra 

slutten av november for vaksinatører som ikke har et journalsystem som kommuniserer elektronisk 

med SYSVAK.  

Mer informasjon om denne webløsningen vil komme utover høsten 2020.  

 

 

Ytterligere informasjon om SYSVAK, se her: 

https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/sysvak/ 

https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/sysvak/sysvak-koder/ 
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