
Fra: sysvak <sysvak@fhi.no> 
Sendt: onsdag 19. januar 2022 10:34 
Til: Sysvak.data 
Emne: Frist for kvalitetssikring av kommunens SYSVAK-registrering 15. mars 2022 
 
Denne e-posten bes videresendt til ledende helsesykepleier / fagleder for helsestasjon- og skolehelsetjenesten   
-----   

Att: Ledende helsesykepleier / fagleder for helsestasjon- og skolehelsetjenesten   
    
Denne e-posten mottar du fordi foreløpig dekningsstatistikk for 2021 for din kommune ligger under 85 % for én eller flere vaksiner i 
barnevaksinasjonsprogrammet ifølge SYSVAK-tall. Dette gjelder for ett eller flere årskull det skal publiseres dekningsstatistikk for.  
   
Dekningsstatistikk for 2021 publiseres 7. april 2022 for årskullene født 2005, 2012 og 2019.   
   
Praktiske årsaker som folkeregisterproblematikk, teknisk overføring av vaksinemeldinger eller manglende etterregistrering er vanlige årsaker til 
lavere vaksinasjonsdekning.    
For å få frem korrekt vaksinasjonsdekning for kommunen ber vi om at dere prioriterer å kvalitetssikre registreringene.    
   
Råd som kan bidra til best mulig registrering:   

 Sjekk at vaksiner som er registrert i journal-/fagsystemet også er overført til SYSVAK.   
 Sjekk at avsenderadresse og tilhørende virksomhetssertifikat på vaksinemeldingen er korrekt i henhold til det som oppgitt 

i Adresseregisteret (kontakt lokal IKT for å sjekke om oppsettet er korrekt).   
 Sjekk at etterregistrering er gjort.    

  

 Tidligere sendte kvalitetslister som kan være til hjelp:   
 Sendt høst 2020 – Årskull 2005, 2012    
 Sendt vår 2021 – Årskull 2005   
 Sendt høst 2021 – Årskull 2019  

   
Tidsfrist   
Mangelfullt registrerte vaksiner må registreres innen 15. mars 2022 for at de med sikkerhet skal komme med i årets statistikk.   



   
Trenger du hjelp?    

 Kontakt journalleverandør dersom du har tekniske problemer med overføring av vaksiner.   
 Kontakt SYSVAK dersom du har andre spørsmål angående registrering:    

o E-post: sysvak@fhi.no   
   
Se for øvrig www.fhi.no for informasjon og veiledning. Se spesielt:    

 https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/sysvak/om-sysvak/#vaksinasjonsdekning   
 https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/sysvak/melde-til-sysvak/#hvorfor-er-ikke-vaksinen-registrert-i-sysvak   
 https://www.fhi.no/publ/2016/brosjyre-for-etterregistrering-i-sysvak-og-rad-om-videre-vaksinasjon/    

   
Vennlig hilsen   
SYSVAK fagteamet   
Folkehelseinstituttet   
www.fhi.no     
sysvak@fhi.no   
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