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Agenda

Nytt fra SYSVAK
Litt historikk
Status 
SYSVAK -forskriftsendring – forslag til høring

Vanlige problemstillinger:
Er vaksinen registrert i SYSVAK?
Hvordan etterregistrere?
Hvordan korrigere feilregistrere vaksineopplysninger?

Konklusjon: 
Kvalitetslister og forbedring av vaksinasjonsdekningen



SYSVAK – litt historikk

Landsdekkende elektronisk vaksinasjonsregister 
etablert i 1995
Startet i 1976 med et pilotprosjekt, SYSBARN

Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Hordaland

I dag: meldeplikt for alle vaksiner for alle 
aldersgrupper 



SYSVAK - Status
>39 mill vaksinehendelser registrert på >4,56 mill unike personer

Utfordringer:
• Ikke alle har elektronisk kommunikasjon 

med SYSVAK
• Papirskjemaer registreres manuelt hos 

FHI
• Ikke tidsriktige opplysninger i SYSVAK og 

på VAKSINER på helsenorge.no



Elektronisk kommunikasjon

Hvordan fungerer elektronisk kommunikasjon?



Er vaksinen registret i SYSVAK?

To problemstillinger:
1. Meldt, men ikke registrert
2. «Ikke sendt»/ «skal ikke sendes»

Sjekk status i EPJ-systemet
OK, oppdatert, registrert o.l.

Send søk mot SYSVAK



Hvordan etterregistrere?

Når?
Papirjournal eller vaksinasjonskort
Tilflytting fra andre land
Viktig! Vent alltid til FNR eller DNR foreligger

Hvordan?
Søk mot SYSVAK
Foreligger dokumentasjon?
WHOs oversikt
Vurdering
Etterregistreringsbrosjyre
Tips til tilpasning 



WHOs oversikt over vaksinasjonsprogram: Polen



Gjeldende vaksinasjonsprogram: Polen



Rapportert vaksinasjonsdekning



Forenkling av etterregistrering



Hvordan korrigere feilregistrerte opplysninger?

Korrigere fra journalsystemet
Generell feiloppfatning at SYSVAK skal/ kan korrigere alt

Sporbarhet
Korrekt dokumentering

Hovedregel: sende slettemelding, deretter ny registrering
Hjelp fra journalleverandør



Kvalitetslister som verktøy

Oversikt over ufullstendig vaksinerte barn 
Tekniske problemer
Etterregistrering
Folkeregisteret

To utsendinger årlig; 2-, 8- og 15-åringer

Riktig bruk av kvalitetslister gir mulighet til å forbedre dekningsstatistikken



Nyttige lenker:

https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/sysvak/
https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/sysvak/melde-til-
sysvak/#hvordan-etterregistrere-vaksiner
https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-
helsepersonell/vaksinasjon/barnevaksinasjonsprogram-i-ulike-land-og-tilpasning-
til-norsk-program/
http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary
https://www.fhi.no/publ/2017/brosjyre-for-etterregistrering-i-sysvak-og-rad-om-
videre-vaksinasjon/

https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/sysvak/melde-til-sysvak/#hvordan-etterregistrere-vaksiner
https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/sysvak/melde-til-sysvak/#hvordan-etterregistrere-vaksiner
https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksinasjon/barnevaksinasjonsprogram-i-ulike-land-og-tilpasning-til-norsk-program/
http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary
https://www.fhi.no/publ/2017/brosjyre-for-etterregistrering-i-sysvak-og-rad-om-videre-vaksinasjon/
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