Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Deres ref.
20/5163

Vår ref.
20/174-2

Dato:
24.11.2020

Høringssvar – endringer i SYSVAK-registerforskriften
Hovedbudskap
Apotekforeningen støtter innføring av krav om elektronisk innmelding av vaksinasjoner.
Behovet for sanntidsinformasjon i SYSVAK-registeret er aktualisert av covid-19-pandemien, og av
at flere av covid-19-vaksinene vil måtte gis i to doser med noen få ukers intervall mellom dosene.
Når vaksinene blir tilgjengelige, skal store deler av befolkningen vaksineres, og dette utgjør en
enorm utfordring for helsetjenesten.
Apotekene er beredt til å delta i vaksineringsarbeidet. I år har 2 000 farmasøyter kvalifisert seg
for å rekvirere influensavaksine. Disse farmasøytene vil raskt kunne kvalifiseres videre til å
rekvirere covid-19-vaksine etter nasjonale retningslinjer. Mer enn 4 000 vaksinatører fordelt på
896 apotek vil kunne yte et betydelig bidrag til å nå kommunenes vaksinasjonsmål.
Apotekforeningen oppfordrer helsemyndighetene og kommunene til å se mulighetene som ligger i
å aktivere vaksinasjonskapasiteten som ligger i apotekene. Apotekene er klare til å bidra.

Kommentarer til de enkelte forskriftsendringene
§ 1-3 nr. 1 nytt strekpunkt
Vaksinasjonsstatus har lenge vært tilgjengelig for helsepersonell ved oppslag via journalløsninger.
Apotekforeningen støtter at slik tilgjengeliggjøring fastsettes som et eget punkt i registerets
formålsbestemmelser.
§ 1-7 første ledd nr. 4
Apotekforeningen støtter innføring av krav om registrering av indikasjon for covid-19vaksinering, slik det allerede er ved influensavaksinering og vaksinering mot pandemisk
influensa.
§ 2-1 nytt sjette ledd
Departementet foreslår at vaksinasjon mot covid-19, influensa, pneumokokk og kikhoste skal
meldes elektronisk umiddelbart etter at vaksinasjon er gjennomført. Apotekforeningen støtter
dette. Av praktiske grunner mener vi at umiddelbart må kunne forstås som daglig innmelding av
vaksinasjoner. Daglig innmelding må regnes som tilstrekkelig for å kunne hevde at SYSVAK-
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registeret inneholde sanntidsopplysninger. En slik forståelse underbygges av at SYSVAKs ny webmeldeløsning (SYSVAK-nett) legger til rette for registrering av flere vaksinasjoner i samme
registreringsbilde.
§ 2-2 første ledd
Sanntidsinformasjon om vaksinasjoner i SYSVAK bør være et generelt mål for alle vaksiner. Det
bør derfor være et mål at alle vaksinasjoner meldes elektronisk, umiddelbart (daglig) etter
gjennomført vaksinasjon.
Med SYSVAK-nett kan mange vaksinatører, uten integrerte journalløsninger, melde inn
vaksinasjoner umiddelbart. Dersom SYSVAK-nett gjøres tilgjengelig via internett, ikke bare via
norsk helsenett (NHN), kan krav om elektronisk, umiddelbar innmelding fastsettes for all
vaksinasjon, allerede nå.
§ 4-1 nytt tredje ledd
Apotekforeningen støtter at vaksinasjonsstatus gjøres tilgjengelig i kjernejournal. Dette vil i
hovedsak være til hjelp for fastlegene.

Søk/oppslag og innmelding til SYSVAK-registeret
Som departementet er kjent med utvikler apotekbransjen nå et felles nasjonalt ekspedisjons- og
journalsystem, Eik. Det arbeides for å etablere et vaksinasjonssystem som kan integreres med
SYSVAK. Inntil vaksinasjonssystemet er på plass vil apotekene bruke den nye web-løsningen,
SYSVAK-nett. Apotekene er koblet til NHN, og apotekansatte vil dermed kunne bruke SYSVAKnett via NHN.
For helsepersonell i apotek, og annet helsepersonell uten tilgang til kjernejournal, vil SYSVAKnett være eneste tilgjengelige søk/oppslagsløsning Det er derfor viktig at alle tidligere vaksiner
kan vises ved søk/oppslag i SYSVAK-nett. Behovet for sanntidsinformasjon gjelder ikke bare
vaksiner mot covid-19, influensa, pneumokokk og kikhoste. Ticovac er ett eksempel på en vaksine
der det er viktig å ha oversikt over tidsintervall mellom vaksinedoser. Før administrering av
boosterdoser av andre vaksiner er det også svært relevant å kunne slå opp «forrige vaksinasjon».
Apotekforeningen ser ingen gode grunner for at ikke alle vaksinasjoner skal kunne vises ved
søk/oppslag i SYSVAK-nett.
For apotekene er det viktig at apotekteknikere, i tillegg til farmasøyter, kan gjøre oppslag og
melde inn vaksinasjoner i SYSVAK-nett. Dette er viktig for å opprettholde effektive
arbeidsprosesser i apotek. Apotekteknikere deltar både i administrering av vaksiner og
innmelding av vaksinasjoner til SYSVAK. Apotekteknikere har allerede anledning til å gjøre
oppslag i andre sentrale registre. De bidrar i ekspedisjon av resepter som hentes fra
Reseptformidleren, og de gjør oppslag i Helfos vedtaksdatabase for individuell refusjon.
Apotekforeningen ser ingen grunn til at apotekteknikere ikke skal kunne gjøre oppslag og melde
inn vaksinasjoner gjennom SYSVAK-nett.
Apotekforeningens forståelse er at dagens meldingsbaserte søk/oppslag i SYSVAK-registeret, fra
journal-løsninger, har begrenset funksjonalitet, er tungvint i bruk og derfor skal avvikles. For
Apotekforeningen ser frem til at det defineres nytt grensesnitt (API) for søk/oppslag i SYSVAK,
slik at vi kan etablere god vaksinefunksjonalitet i Eik.

Side 2 av 3

Når det gjelder apotekenes muligheter og ønske om å bidra på vaksineområdet vises for øvrig til
vårt brev til Folkehelseinstituttet, Apotekene – Ressurs i nasjonale vaksinasjonsprogram, Vår
ref. :20/67-7, med kopi til Helse- og omsorgsdepartementet.
Med vennlig hilsen
for APOTEKFORENINGEN
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fagdirektør
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seniorrådgiver
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