
 
 

 
Folkehelseinstituttet 
Postboks 4404 Nydalen 
0403 OSLO 
 

Telefon 21 07 70 00 
   

folkehelseinstituttet@fhi.no 
www.fhi.no 
NO 983 744 516 
 

Registerforvaltning- og utvikling  
Sigrun Kongsrud,    

 

      

  Informasjonsbrev nr. 4 

   

 

 

   

 

 

Presisering av fakturaspesifikasjon tilknyttet vaksinasjonsprogrammet  
HPV-vaksine til unge kvinner 
Vi viser til tidligere brev med informasjon om HPV-vaksine til unge kvinner, spesielt 
informasjon om kompensasjon for vaksinedoser som er gitt. Vi har behov for å gjøre en 
presisering av fakturaspesifikasjonen da vi ser noe av informasjonen som er gitt kan 
misforstås. Hvilke spesifikasjoner som må være på plass for at Folkehelseinstituttet (FHI) skal 
kunne utbetale kompensasjon er beskrevet nedenfor.  
 
Hver faktura som sendes fra kommunen må inneholde følgende tekst til spesifikasjon:  
1. Faktura-spesifikasjon: HPV vaksine til unge kvinner 
2. Kommunens navn 
3. Navn på vaksinatør(er), betyr navn på vaksinerende enhet, slik det fremkommer i 

vaksinemeldingen til SYSVAK (ikke navnet på den som gir vaksinen)  
4. Tidsperiode for vaksinasjon det kreves kompensasjon for i gjeldende faktura 
5. Antall vaksinedoser satt per vaksinerende enhet 

 
Navn på vaksinatør(er) betyr i SYSVAK den vaksinerende enhet, og det er dermed den 
informasjonen som ønskes oppgitt på fakturaen. Vaksinerende enhet er navnet på 
vaksinasjonsstedet slik det fremkommer i vaksinemeldingen som sendes elektronisk til 
SYSVAK. Den enkelte vaksinerende enhet må selv oppgi sitt navn til kommunen når de 
rapporterer inn antall doser de ønsker kompensert. Dette navnet finner de enkelt selv på 
følgende måte: 
 
- Benytt pc som er tilknyttet helsenettet  
- Gå inn på Norsk Helsenett sine nettsider, og åpne Adresseregisteret  
- Søk opp egen enhet (helsestasjon, legekontor, vaksinasjonsklinikk eller lignende) 
- Noter «Visningsnavn» og «HER-ID» som det fremkommer i Adresseregisteret 
- Dette er de to feltene som i det videre skal meldes inn til kommunen (ref. pkt. 3 i 

spesifikasjonen over)  
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Vi minner om at kommunen kan sende samlet elektronisk faktura til FHI inntil 4 ganger pr. 
år. Fakturaer som er mottatt per 31.januar 2017 vil bli behandlet, men vi ber om at fakturaer 
som sendes fra og med februar 2017 korrigeres med korrekt spesifikasjon.  
 
Medio februar vil FHI publisere de første nasjonale tallene for antall kvinner som har 
påbegynt vaksinasjonsprogrammet og antall vaksinedoser som er gitt.  
 
Vi ønsker dere fortsatt lykke til i det videre arbeidet med HPV-vaksine til unge kvinner. 
 
Kontaktinformasjon  
Ved spørsmål om oppsett av elektronisk faktura med FHI kontakt:  
e-post: inn-faktura@fhi.no   
 
Helsepersonell kan kontakte SYSVAK angående registering av vaksiner mandag-fredag kl. 
13.00- 14.30 på telefon 21 07 65 00 eller på e-post sysvak@fhi.no 
 
Helsepersonell kan få rådgivning om vaksiner og vaksinasjon mandag-fredag kl. 13.00-14.30 
på telefon 21 07 70 00 (sentralbord) eller på e-post vaksine@fhi.no 
 
 

 

Vennlig hilsen 

 

Britt Wolden 
Avdelingsdirektør  
 Sigrun Kongsrud 
 Fagleder SYSVAK 

 

           

Brevet er elektronisk godkjent. 
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