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Pridok EPJ - SYSVAK 
 

SYSVAK modulen vises ved å velge fra «hamburger» menyen i journalen. 

Her finnes oversiktsbilde over vaksine registreringer, mulighet til å legge inn en ny registrering, 

hente vaksinasjonsdata fra SYSVAK eller skrive ut vaksinekort. 

 

Velg Sysvak – Registrerte vaksinasjoner fra «hamburger» menyen i journalen 

 

Hente vaksinasjonsdata fra SYSVAK 
1. Trykk Oppdater for å gjøre ett SYSVAK søk. 

2. Etter noen minutter vil registreringer vises under registrerte vaksinasjoner.  

3. Listen viser oversikt over registreringene som er registrert på personen, både de som er 

hentet fra SYSVAK og de som er lagret lokalt men ikke sendt inn. 

4. Dato for når vaksinasjon fant sted, Type viser om det er vaksinasjon eller manglende 

vaksinasjon og vaksine, trykk på pilen til høyre for å gå til registreringen. 

5. Registreringene vil i tillegg vises i journalen til personen. 

6. Sist oppdatert vil vise dato for når det sist ble hentet informasjon om registreringer fra 

SYSVAK. Dersom ingen registreringer er returnert fra SYSVAK vil det stå: Ingen 

registreringer i SYSVAK i stedet.  

 

For importerte registreringer fra SYSVAK vil ikke Sendt inn være fylt ut nederst.  
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Eksempel på registrering hentet fra SYSVAK. Dette er etterregistrering hvor vaksinekort er framvist. Dersom man 
ønsker å korrigere ved å legge til Preparat eller Batch Nummer legges dette inn og registrering sendes på nytt. 

 

Registrere ny vaksinasjon 
1. Velg + Ny vaksine knappen.  

2. For en ny registrering blir konsultasjonsdato satt til dagens dato og vaksinasjon satt på 

stedet er krysset av som standard.  

3. Samtykke må være krysset av for å sende inn (unntak for HPV hvor det kan sendes inn 

dersom det ikke reserves imot. Det kan ikke reserveres mot innsending av registrering 

for HPV vaksinasjon som er en del av barnevaksinasjonsprogram/opphentingsprogram. 

For nærmere info se FHI sine sider) 

4. Dersom dette er en etterregistrering av vaksine skal dokumentasjon fylles ut. Krysset for 

Vaksinasjon satt på stedet blir fjernet automatisk. 

5. Velg vaksine. 

6. Velg preparat, listen viser utvalget av preparater for den spesifikke vaksinen. Dersom 

informasjon om preparat er tilgjengelig er det ønskelig at det fylles ut. 

7. Fyll ut Batch nummer dersom tilgjengelig. (Kan etter registreres senere) 

8. Kommentar feltet sendes ikke til SYSVAK men lagres i Pridok. 

9. Trykk på «Send» i korrespondanse bjelken for å sende til SYSVAK. 

10. Det vises forløpende status på forsendelsen. 
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Nyopprettet registrering som skal sendes inn 

 

Korrigere en registrering 
Det er veldig enkelt å korrigere en registrering. Dersom noe informasjon rundt vaksinasjon ikke 

var tilgjengelig ved registrering er det ønskelig at dette fylles inn og sendes inn på nytt. 

Verdier som kan korrigeres er:  

• Preparat 

• Batch Nummer  

• Vaksinasjon satt på stedet/Dokumentasjon - Dersom det er en etterregistrering 

av en vaksinasjon skal Dokumentasjon feltet fylles ut og feltet for Vaksinasjon 

satt på stedet skal ikke være krysset av. 

 

Dersom det er utført korrigeringer som skal sendes inn til SYSVAK vil det automatisk dukke opp 

en ny korrespondanse bjelke. Registreringen vil også ses i utboksen. Etter korrigering trykk 

«Send». Kommentar feltet sendes ikke til SYSVAK og vil aldri utløse en ny korrespondanse. 
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Ny korrespondanse bjelke opprettes ved endringer som skal sendes inn 

 

Slette en registrering 
1. Kryss av for «Slett denne registreringen» 

2. Ny korrespondanse bjelke dukker opp.  

7. Trykk «Send» 

 

Når slettemeldingen er godkjent vil Registrert som slettet i SYSVAK være krysset av.  Det er ikke 

mulig å velge eller korrigere dette feltet manuelt.  

 

 

Registreringer som har status slettet i SYSVAK har rød bakgrunn i vaksine oversikten. 
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Produksjon av vaksinasjonskort 
1. Velg «vaksinekort» i SYSVAK modulen. 

2. Skriv ut vaksinekortet som er på norsk og engelsk 

3. Dersom det er behov for å skrive ut enkelt vaksinasjoner kan dette gjøres fra 

dokumentet for vaksine registreringen. 

 

 

Bare vaksiner som er registrert i SYSVAK vil dukke opp i dette vaksinekortet. Dersom det ønskes utskrift av en 
spesifikk registrering kan dette gjøres direkte fra dokumentet for registreringen ved å trykke på utskriftsknappen. 

 

Status på sendte meldinger 
Utgående meldinger kan ses i utboks i tillegg til at status vises i korrespondanse bjelken til 

registreringen (vaksine dokumentet). Det tar noen minutter fra melding er sendt til det står 

Mottak bekreftet i Pridok som betyr at registrering er godkjent i SYSVAK. 

 

 

«Under forsendelse» = Sendt, men ikke mottatt av SYSVAK.  

«Venter bekreftelse» = Kommet frem til SYSVAK men ikke behandlet.  

«Mottak bekreftet» = Registrering akseptert i SYSVAK. 
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Feil ved innsending av registrering 
Dersom det er feil på innsendelsen vil registrering ikke bli godkjent i SYSVAK og det vil vises en 

feilmelding nederst i dokumentet med rød bakgrunn.  

Rett opp feilen og send på nytt. 

 

Advarsler og informasjonsmeldinger returnert fra SYSVAK 
I noen tilfeller vil det komme en advarsel eller/og informasjonsmelding fra SYSVAK. Disse vil 

også vises nederst i vaksine dokumentet. Disse meldingene er det viktig at helsepersonell leser. 

Grønn bakgrunn betyr at det er en informasjonsmelding.  

Eksempel på dette er når SYSVAK har funnet fødselsnummer/D-nummer for personen det er 

sendt vaksine registrering på og informerer om at det er sendt med identifikasjon tilbake. 

Gul bakgrunn på teksten betyr at det er en advarselsmelding.  

Eksempel på dette er ved etterregistrering av vaksine tatt for 15 år siden med ett preparat som 

er utgått i dag.  

 

OBS! Registrering er godkjent i SYSVAK selv om det vises informasjon/advarsel melding. 

 

Ytterligere informasjon SYSVAK 
Det gjøres oppmerksom på at det kun er personer med Fødselsnummer/D-nummer som blir 

returnert ved søk i SYSVAK.  

Det er mulig å korrigere gamle registreringer dersom pasient mener noe er feil. Korriger data og 

send inn på nytt. Dette gjelder også registreringer som er hentet fra SYSVAK. 

Det er ikke mulig å registrere reaksjon på vaksine elektronisk. Dette må sendes inn per post. 


