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Hva er SYSVAK?

Nasjonalt elektronisk vaksinasjonsregister etablert i 1995
Personidentifiserbare opplysninger om vaksinasjoner på 
personer
Meldeplikt for alle vaksiner
Hovedsakelig elektronisk registrering i dag
Holde oversikten over:

vaksinasjonsstatus for den enkelte
vaksinasjonsdekningen i landet



I dag: >50 millioner vaksinasjoner i SYSVAK

Meldinger til SYSVAK per år: 
2019: 2,5 millioner vaksinasjoner
2021: 13 millioner vaksinasjoner
2022: 4 millioner vaksinasjoner

Mye av veksten skyldes koronavaksinasjon

SYSVAK i vekst



SYSVAK og Barnevaksinasjonsprogrammet
• BVP 70 år
• Veletablert system - gode rutiner for rapportering til SYSVAK
• Sikrer vedvarende høy vaksinasjonsdekning

Helsetjenesten har gjort en imponerende innsats med å tilby vaksiner 
til barn og unge til tross for en krevende pandemi



Henvendelser til SYSVAK

Helsepersonell, publikum, media

SYSVAK nettside:

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

Spørsmål? E-post: sysvak@fhi.no

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


Behov for data fra SYSVAK?

Forskning: søknad via Helsedata
https://helsedata.no/

Overvåking/beredskap
Ta kontakt med SYSVAK: sysvak.data@fhi.no

https://helsedata.no/
mailto:sysvak.data@fhi.no


SYSVAK statistikkbank
https://statistikk.fhi.no/sysvak



Nytt fra BIVAK

Vaksinedagene 2022

Avdeling for smittevernregistre 



Hva er BIVAK?
Register over bivirkninger etter vaksinasjon meldt av helsepersonell

FHI saksbehandler og besvarer meldinger om mistenkte 
bivirkninger etter vaksinasjon
Kun meldinger fra helsepersonell
Bivirkningsregisteret (på vegne av Legemiddelverket)

Holde oversikt over mistenkte vaksinebivirkninger



Bruk elektronisk meldeskjema!
Melde.no kan integreres i journalsystemet

Ta kontakt med leverandør av journalsystemet
API tilgjengelig på NHN Utviklerportal: 
https://utviklerportal.nhn.no/informasjonstjenester/melde/

Flere meldeordninger tilknyttet melde.no

https://utviklerportal.nhn.no/informasjonstjenester/melde/


Dersom mistanke om at vaksinasjon:

• resulterer i død eller livstruende sykdom

• har gitt varige alvorlige følger 
som uførhet/nedsatt funksjonsevne eller 
medfødt anomali/misdannelse

• uventede eller nye bivirkninger
(ikke omtalt i produktinformasjon)

Hendelser som kan utgjøre kontraindikasjon 
mot gjentatt bruk av samme vaksine

Dersom mistenkt bivirkning har:

• medført eller forlenget sykehusopphold

• tilknytning til eksponering i 
svangerskap eller amming

• vaksine merket med svart trekant 
• annen medisinsk viktig hendelse, f.eks. 

manglende effekt

Når skal mistanke om bivirkning meldes?
Plikt til å melde Oppfordres til å melde



Identifiserbar pasient (fødselsnummer)

Preparatnavn (vaksinasjonsdato, batchnr)

Beskrive hendelsesforløpet
• tidsangivelse - varighet
• samtidige sykdommer eller bruk av andre legemidler
• aktuelle undersøkelser/laboratoriesvar/planlagt utredning

Kontaktinformasjon til melder

Husk journalføring (referansenummer; preparat)

Relevante opplysninger
Fyll ut så mange opplysninger som mulig



Meldingen din er viktig! 
Bivirkningsregisteret er et signal-genererende meldesystem

Avdekke nye, uventede eller sjeldne bivirkninger
Identifisere risikogrupper
Bidra til å etablere årsakssammenheng mellom 
legemiddel og mulig bivirkning
Oppdatering av produktinformasjon
Endring/oppdatering av vaksinasjonsråd



Henvendelser til BIVAK

https://www.fhi.no/sv/vaksine/bivirkninger/

Spørsmål om BIVAK? bivak@fhi.no

Vaksinerådgivningen for helsepersonell
tlf: 21 07 70 00 (hverdager kl. 13-14.30)
vaksine@fhi.no

OBS! Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post!

https://www.fhi.no/sv/vaksine/bivirkninger/
mailto:bivak@fhi.no
mailto:vaksine@fhi.no
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