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Dette er et følgeskriv til utsending av «Årlig kvalitetssikring av data i SYSVAK». Skrivet er 
ment som en veiledning i arbeidet.  Datagrunnlaget for listene er trukket ut fra SYSVAK per 
15. oktober 2016. 
 
Kvalitetslistene 
Utsendingen inneholder liste over personer uten registrerte vaksiner og liste over personer 
som er ufullstendig vaksinert etter bostedskommune som angitt i Folkeregisteret p.t.  
 
Hva listen inneholder 
- Kun ikke vaksinerte (uregistrert listen) og ufullstendig vaksinerte barn  
- I ufullstendig listen fremkommer kun vaksinedatoer for de sykdommene som barnet er 

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

vaksine tidligere. 
 

Liste over personer uten registrerte vaksiner 
Uregistrertlisten inneholder personer i alderen 3 måneder til 18 år (født fra og med 1998) 
bosatt i kommunen, som er uten registrerte vaksinasjoner i SYSVAK. Listen er sortert på 
postnummer og etternavn, og gir en oversikt over uvaksinerte personer bosatt i kommunen i 
henhold til folkeregisteret.   
 
Liste over personer som er ufullstendig vaksinert 
Listene inneholder personer i alderen 2, 8 eller 15 år som er ufullstendig vaksinert mot en 
eller flere sykdommer det vaksineres mot i barnevaksinasjonsprogrammet. Listen er sortert på 
registrerende helseenhet, postnummer og fødselsnummer innen hver aldersgruppe (som før).  
 
Barn som er registrert med kontraindikasjon, uavhengig av årsak, fremkommer også på 
listen da de ikke er vaksinert og heller ikke er beskyttet mot sykdom. 
 
Det er to avvikskoder oppgitt i listene: 
- U – ufullstendig dekket 
Barnet er ufullstendig vaksinert i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet.  
 
- K – manglende vaksinering, kontraindikasjon, medisinsk eller annen årsak 
Denne koden betyr at en eller flere av vaksinasjonsdatoene er registrert med manglende 
vaksinering. Disse fremkommer nå kun når barnet er ufullstendig vaksinert.  
 
Det brukes tre typer merknader, T, E og M som forklaring på hvorfor personen er ufullstendig 
vaksinert.  
 
Kontaktinformasjon 
Dersom det er spørsmål knyttet til kvalitetslistene kan disse rettes til SYSVAK teamet. 
Telefon: 21 07 65 00 (hverdager 13-14.30), e-post sysvak@fhi.no 
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