
 

 
 
 
 
 
  
 
            
              
 
 
 
 
 
 
 

Innrapportering av vaksinasjoner på personer med kun DUF-nummer 
 
Folkehelseinstituttet (FHI) arbeider nå med å tilrettelegge for mottak av vaksinasjonsmeldinger på 
DUF-nummer i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. DUF-nummer er det tolvsifrede 
identitetsnummeret som utstedes av Utlendingsdirektoratet (UDI) til alle som søker om opphold i 
Norge. Det er viktig å få disse vaksinedataene registrert i SYSVAK med tanke på det store omfanget 
av ankomster vi ser nå. Som for all annen vaksinasjon er også disse vaksinene meldepliktige, ref. 
SYSVAK forskriften § 2-11. 
 
I første omgang vil denne tilretteleggingen i SYSVAK innebære mottak av vaksinasjonsdata.   
 
Merk at dette kun gjelder innrapportering på personer som ikke har fått tildelt norsk fødsels- eller 
D-nummer. Dersom de har fått et av disse to numrene, skal innrapportering til SYSVAK skje på 
disse og ikke DUF-nummer.  
 
Følgende innrapporteringsmuligheter er tilgjengelig for registrering på DUF-nummer:  
- Elektronisk fra journalsystemet 

o Elektronisk rapportering av vaksiner på 6-sifret fødselsdato med DUF-nummer som 
dokumentasjon kan gjøres via: 
 CGM Journal (CompuGroup Medical) 
 System X (Hove Medical Systems AS) 

o Er du i tvil om hvordan du gjør dette, kontakt brukerstøtte hos din leverandør, se under.  
 

- Skjema på papir 
o Skjema er tilrettelagt for to ulike formål:  

 Vaksinasjon i Store ankomstsentre (ikke vedlagt) 
 Vaksinasjon i Ordinære mottak (vedlagt) 

o Skjema er tilrettelagt for utfylling direkte på pc-en før utskrift og oversending SYSVAK. 
Det foreligger også en ordinær papirversjon for utfylling.  

 

1 SYSVAK forskriften FOR-2003-06-20-739  

Deres ref:  
Vår ref: 15/2888-1/SMVA/SIGK 

Dato: 25.11.2015  
 

Nasjonalt folkehelseinstitutt Lovisenberggt. 6 forlkehelseinstituttet@fhi.no Smittevern, miljø og helse 

Postboks 4404 Nydalen Tlf: 21 07 70 00 www.fhi.no Avdeling for vaksune 

0403 OSLO  NO 983 744 516 Saksbeh.: Sigrun Kongsrud, 21 07 65 78 

 

                                                           



Utfylte skjema sendes i ordinær post til FHI v/ SYSVAK (se skjema). Mottakene må beholde kopi i 
helsejournalen som sendes med personen. Medisinsk informasjon skal fortsatt gå mellom 
helsetjenestene i mottakskommunene. Ved sykdomsutbrudd vil informasjon kunne hentes ut ved å 
kontakte SYSVAK for manuelt oppslag. 
 
Etterregistrering av vaksiner gitt til barn før ankomst til Norge avventes som vanlig til norsk 
fødsels- eller D-nummer foreligger, og registreringen kan gjøres som normalt via journalsystemet.  
 
Skjemaet er tilgjengelig elektronisk på Folkehelseinstituttets nettside:  
www.fhi.no/artikler/?id=108058  
 
Ta gjerne kontakt på telefonnummer 21 07 65 00 (hverdager fra kl. 13.00-14.30), eller kontakt oss på 
e-post sysvak@fhi.no dersom dere har spørsmål.  
 
Spørsmål vedrørende journalsystem og funksjonalitet, kontakt journalleverandør: 

Leverandør Journalsystem E-post Telefon 

Tillater sending med 
fødselsdato og DUF-
nummer 

Hove Medical Systems AS System X support@systemx.no  48 22 57 80 Ja 

CompuGroup Medical CGM Journal kundesenter.no@cgm.com 81 56 90 69 Ja 

Visma    Visma Omsorg HsPro Support.hspro@visma.no 45 50 61 22 Nei 

Infodoc Infodoc Plenario support@infodoc.no 81 53 20 20 Nei 

 
 
 
Vedlegg:  

o Skjema for vaksinasjon i Ordinære mottak 
 
 
 
 

Vennlig hilsen 

Britt Wolden 
Avdelingsdirektør 

Sigrun Kongsrud 
seniorrådgiver 

 
Brevet er elektronisk godkjent. 
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