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Vår ref: 16-13071-1/SMHR/MAEH 
Årlig kvalitetssikring av data i SYSVAK                                                                                 Dato: 21.10.2016    
  
Det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK gjør årlig en gjennomgang av datakvaliteten i 
registreringer gjort i forhold til det anbefalte barnevaksinasjonsprogrammet. Fokuset for 
kvalitetsgjennomgangen er barn i aldersgruppene 2, 8 og 15 år, som i følge SYSVAK fremstår som 
ufullstendig vaksinert, eller helt mangler registrerte vaksiner.  

Ledende helsesøster/fagleder for helsestasjonen mottar uttrekk fra SYSVAK for kvalitetssjekk for 
barn bosatt i sin kommune (folkeregistrert adresse). FHI ber om at helsestasjonen gjennomgår listene 
og gjør eventuelle korrigeringer i SYSVAK, senest innen utgangen av februar 2017. Oppdateringene vil 
da fremkomme i dekningsstatistikken som genereres i mars/april (for 2-åringene).  

Innhold i listen 
- Kun ikke vaksinerte (uregistrert listen) og ufullstendig vaksinerte barn er inkludert. 
- I ufullstendig listen fremkommer kun vaksinedatoer for de sykdommene som barnet er 

ufullstendig vaksinert mot.  
- 15-åringene vil fremkomme som ufullstendige dersom de kun har fått en gyldig dose MMR. Vi 

anbefaler at disse barna tilbys en dose til før de forlater 10.klasse.   
- Rotavirusvaksinasjon inkluderes ikke i kvalitetslistene per i dag. 
 
Til informasjon så vil det også våren 2017 bli sendt ut lister for 15-åringene for oppfølgning av siste 
dosen av dTP-IPV (KOM02), som dette årskullet skal motta i løpet av skoleåret 2016/2017.  

Dersom det er spørsmål kan disse rettes til FHI ved SYSVAK.  
Telefon: 21 07 65 00 (hverdager 13-14.30), e-post sysvak@fhi.no 

Tusen takk for innsatsen!  

Vedlegg:  

- 4 kopier av veiledning til listene 
- 1 kopi av kommunens uregistrert liste 
- 1 kopi av kommunens ufullstendig liste for 2-, 8- og 15-åringene 
 

Vennlig hilsen 
 

Sigrun Kongsrud 
Fagleder SYSVAK 

Maria E. Hagerup-Jenssen 
Seniorrådgiver SYSVAK 

Brevet er elektronisk godkjent 
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