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Informasjonsbrev nr. 4 om koronavaksinasjonsprogrammet – Elektronisk registrering i SYSVAK  

Dette brevet inneholder informasjon om:   
1. SYSVAK-nett  
2. Hva må tilrettelegges i kommuner og helseforetak  
3. Videre fremdriftsplaner for SYSVAK-nett  

  
Folkehelseinstituttet (FHI) har i brev datert 24.09.2020 gitt informasjon til kommuneleger, smittevernleger, 
rådmenn og direktører ved helseforetakene om Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Brevet inneholdt 
opplysninger om modernisering av SYSVAK, forskriftsendringer knyttet til årsak til 
influensavaksinering og oppfordring om at alle aktører skal klargjøre for elektronisk registrering til SYSVAK. Les 
brevet her  
  
For å oppnå en forsvarlig pasientsikkerhet, må SYSVAK til enhver tid ha sanntidsoppdaterte opplysninger i 
registeret. Dette sikres kun ved elektronisk registrering av vaksinasjoner i SYSVAK. Den anbefalte løsningen er 
å benytte elektronisk pasientjournal- (EPJ) system med elektronisk SYSVAK-kommunikasjon. Med støtte i EPJ-
systemene kan helsepersonell både rapportere vaksinasjoner til SYSVAK, og ivareta 
journalføringsplikten. FHI oppfordrer alle aktører til å bestille nødvendig støtte i journalsystemene, og å ha tett 
oppfølging av leverandørene.   
  
Dette brevet inneholder mer detaljert informasjon om SYSVAK-nett, planene rundt lanseringen av denne, og 
hva som kreves av forberedelse for å kunne ta i bruk løsningen.   
  
1. SYSVAK-nett   
SYSVAK-nett er en webløsning for å registrere vaksinasjoner. Notat med forslag om forskriftsendring for 
innhenting av vaksinasjonsstatus for covid-19 relaterte vaksinasjoner (vaksine mot 
sesonginfluensa, pneumokokksykdom, kikhoste og covid-19), sendes på høring uke 47.  
  
SYSVAK-nett er et alternativ for elektronisk registrering av vaksinasjoner for de helsevirksomheter som ikke 
har elektronisk pasientjournal (EPJ) med SYSVAK- kommunikasjon. Webløsningen kan i første omgang brukes 
på PC tilkoplet norsk helsenett, men det kan bli mulig å benytte nettbrett og smarttelefon som er koplet til 
internett på et senere tidspunkt. SYSVAK-nett kan være aktuell for:   
  

 Sykehus  
 Kommunale helsetjenester (sykehjem, 
hjemmesykepleien, omsorgsbolig, legevakt og smittevernstjenesten)   
 Apotek   
 Bedriftshelsetjeneste   

https://www.fhi.no/publ/brev/2020.09.24-informasjon-fra-folkehelseinstituttet-og-nasjonalt-vaksinasjonsr/
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 Vaksinasjonsklinikker   
  
Løsningen kan også benyttes for registrering av vaksinasjon 
av ansatte, der virksomhetens bedriftshelsetjeneste ikke er direkte involvert i vaksinering og registrering.  
  
Bruk av webløsningen krever innlogging med elektronisk ID (eID), og autorisasjon i Helsepersonellregisteret 
(HPR). Foreløpig vil løsningen være godkjent for leger, sykepleiere, helsesykepleiere, provisorfarmasøyter og 
reseptarfarmasøyter. Webløsningen benytter HelseID for denne autentiseringen og autoriseringen 
(https://www.nhn.no/helseid/hva-er-helseid/).   
  
FHI ønsker at helseforetak og kommuner som ikke har EPJ-system med SYSVAK-kommunikasjon, tester ut 
SYSVAK-nett i forbindelse med vaksinasjon med Fluad. Brukere må være klar over at SYSVAK-
nett ikke erstatter journalføringsplikten, og at de må lage rutiner for journalføring av vaksinasjonen i EPJ i 
tillegg.  
    
2. Hva må tilrettelegges i kommuner og helseforetak?   
Elektronisk kommunikasjon med SYSVAK   
Høring med forslag om forskriftsendring om krav til elektronisk registrering i SYSVAK for covid-19 relaterte 
vaksinasjoner, er planlagt i uke 47. FHI ber derfor alle aktører om å klargjøre for elektronisk registrering til 
SYSVAK, fortrinnsvis ved bruk av EPJ-system som har integrasjon med SYSVAK. Dersom det ikke legges til rette 
for elektronisk innrapportering av vaksinasjoner til SYSVAK via EPJ-systemet, må SYSVAK-nett benyttes.    
  
Økonomisk kompensasjon  
Vaksinen og vaksinasjon mot covid-19 skal tilbys befolkningen uten egenbetaling. Staten vil dekke 
kommunenes og helseforetakenes kostnader til vaksinasjon.  Ettersom det trolig vil bli aktuelt å ta i bruk flere 
ulike vaksiner og vaksinere flere ganger, vil det bli særlig viktig med registrering i SYSVAK. Helse- og 
omsorgsdepartementet har varslet at de kommer tilbake med nærmere detaljer om den økonomiske 
kompensasjonen, jf. Prop 1 S Tillegg 1 (2020-2021).   
  
Klargjøre for pålogging med elektronisk ID med sikkerhetsnivå 4    
Helsepersonell som skal bruke SYSVAK-nett må bruke eID som for 
eksempel BuyPass eller BankID. Helsepersonell trenger ikke å foreta seg noe spesielt for å ta i bruk SYSVAK-
nett, utover å ha tilgang på egen eID. Det anbefales at virksomheten har en retningslinje for bruk av eID, og 
bruk må tilrettelegges for ansatte som skal registrere vaksinasjon i SYSVAK-nett. Slik eID kan være fremskaffet 
privat eller via arbeidsgiver, og bør fremkomme i retningslinjen.  
  
Teknisk tilrettelegging for bruk av SYSVAK-nett  
Lokal IT-support må sikre teknisk tilrettelegging for de ulike virksomhetene som skal bruke SYSVAK-
nett. Det vil være nødvendig for lokal IT å gjøre noen konfigureringer, som f.eks. portåpninger. Det er viktig at 
lokal IT legger et ikon/ inngang på sikker sone for enkel tilgang til løsningen. Se lenke for teknisk 
dokumentasjon nederst i brevet.    
  
3. Videre fremdriftsplan for SYSVAK-nett  
Milepæler  

 4. desember lanseres første versjon av SYSVAK-nett    
  
Utvikling ny funksjonalitet for SYSVAK-nett   
I løpet av de neste månedene vil det legges til nye funksjoner i SYSVAK-nett. FHI vurderer å legge til 
funksjonalitet for å korrigere feilregistreringer, og ønsker fra de som bruker løsningen, som kan sendes 
til sysvak@fhi.no. FHI skal utvide innbyggernes innsyn i logg på helsenorge.no for søk og registreringen som 
gjøres via SYSVAK-nett og for søk i SYSVAK via Kjernejournal, som er planlagt lansert i slutten av januar.  
  

https://www.nhn.no/helseid/hva-er-helseid/
mailto:sysvak@fhi.no
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Hvor finner du mer informasjon  
Informasjon til helsetjenesten  
FHI vil informerer helsetjenesten fortløpende gjennom informasjonsbrev. Nettsiden om 
koronavaksinasjonsprogrammet er under utvikling, og vil jevnlig oppdateres med aktuell informasjon om 
programmet. FHI anbefaler at nøkkelpersonell i kommunen abonnerer på nyhetsvarsling for å holde seg 
oppdatert.     
  
Lenker/ vedlegg  

 Teknisk dokumentasjon: Teknisk dokumentasjon SYSVAK-nett   
 Veileder SYSVAK-nett.: Veileder SYSVAK-nett  

  
 

Vennlig hilsen 

Karianne Johansen Evy Therese Dvergsdal 
Avdelingsdirektør Avdeling for smittevernregistre   Seniorrådgiver SYSVAK 
 
 
   

 
 
 
 
 

https://www.fhi.no/sys/subscriptions/
https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/sysvak/teknisk-informasjon-for-sysvak/

