
 
 
Kjære samarbeidspartner 
                                                                                                  Oslo, den 240210 
 
Hovedbølgen av pandemien er nå definitivt over. Det er svært liten influensaaktivitet. Vi har fått 
mange spørsmål fra kommuner om hvor lenge dere bør forsette å tilby pandemivaksine. Før jul ba 
jeg dere om å opprettholde et tilbud et godt stykke utover vinteren, f.eks. ved en helsestasjon eller 
et vaksinasjonskontor en gang ukentlig. Nå vil jeg be deg opprettholde vaksinasjonstilbudet fram 
til påske, dvs. til og med uke 12. Samtidig vil jeg be deg om å ta vare på de restlagrene av 
vaksinen som du måtte ha. Det kan bli aktuelt å tilby pandemivaksine igjen til høsten. Vi følger 
nøye med på situasjonen i verden og vil komme tilbake med anbefalinger for eventuell ny 
vaksinering til høsten. 
  
Vi har nå totalt sett sendt ut 3,3 mill doser pandemivaksiner til kommuner, helseforetak, Forsvaret 
m.m. Vi har per 9. februar fått tilbakemelding om at det er et overskudd av ca 740 000 doser i 
kommuner og helseforetak. Hvis vi i tillegg regner med ca 5 % svinn på grunn av ulike årsaker, 
betyr det at det er satt ca 2,43 millioner doser. I nasjonalt vaksinasjonsregister er det nå registrert 
1,88 mill satte pandemivaksinasjoner, dvs. ca 77 % av dem som er sendt ut. Fortsatt kan det altså 
mangle ca 500 000 registreringer i SYSVAK/PANVAK. 
 
Det er flere grunner til at det er viktig for oss å få registrert alle de som er vaksinert. Det hjelper 
oss å tegne scenarioer for spredning av influensa til høsten. Det er viktig for at vi skal kunne følge 
opp meldinger om mulige bivirkninger. Og det er viktig for at vi skal kunne beregne den 
beskyttende effekten av vaksinen. Derfor vil jeg be deg om å bidra til et krafttak for å redusere 
etterslepet i registreringen. 
 
Hvordan registrere vaksinerte? 
Vi ser at dekningsgraden varierer betydelig fra kommunene til kommune, og vi tror at dette 
hovedsakelig skyldes etterslep i registrering. Her er noen råd til deg som ligger etter med 
registreringen: 
 
Papirlister med vaksinerte kan du eller ditt kontor eller kommunen registreres selv i PANVAK 
direkte. Det tar om lag 20 sekunder å registrere hver vaksinand etter at du har logget deg på. Les 
om PANVAK her www.fhi.no/Panvak, kontakt oss på telefon 21 07 65 00 eller send en e-post til 
sysvak@fhi.no dersom du trenger hjelp til brukerstøtte. Dersom du eller kommunen ikke har 
kapasitet til å registrere papirskjema selv, kan du sende skjemaene til Folkehelseinstituttet, helst 
så snart som mulig. 
 
Excel-lister med vaksinerte 
Mange legekontorer har muligheten til å lage lister over pasienter som er vaksinert direkte fra 
journalsystemet, og disse vil kunne lagres elektronisk på CD eller diskett. Filformatet kan enten 
være i Excel eller en flat fil (ASCII). Disse filene kan du sende til oss per post, så kan vi legge 
dataene inn i sentralt vaksinasjonsregister. Kontakt oss på sysvak@fhi.no. 
  
Registrering i SYSVAK er også mulig for helsestasjoner og skoler som via sitt elektroniske 
journalsystem har kommunikasjon til SYSVAK. Disse journalsystemene (EPJ-systemer) hadde 
tidligere, av juridiske grunner, en sperre for overføring av vaksinasjonsopplysninger på personer 
over 18 år. I nyere versjoner er denne sperren opphevet. Kontakt brukerstøtte hos din EPJ-
leverandør, eller ring vår brukerstøtte 21 07 65 00 for nærmere hjelp. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Geir Stene-Larsen 
Direktør 
Nasjonalt folkehelseinstitutt 
Postboks 4404 Nydalen, NO 0403 Oslo 
E-post: geir.stene-larsen@fhi.no
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