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1 Innledning 

Fra og med versjon 1.28.20 har Extensor en vaksinemodul med full integrasjon mot SYSVAK. 

I denne kan du registrere vaksinasjon, reaksjoner på vaksine og kontraindikasjoner til hver 

enkelt pasient. I tillegg finner du mulighet til å fylle ut spørreskjema og enkelt registrere 

reiseinformasjon når det er aktuelt.                                                                                                                                      

Vaksinemodulen er spesielt aktuell for vaksineklinikker og bedriftshelsetjenester. 

Hva innebærer SYSVAK-integrasjon?                                                                                                           
Dersom man er knyttet opp mot Norsk Helsenett (NHN) og har installert Extensor Link, 

sendes og mottas nå informasjon fra folkehelseinstituttet jevnlig. Det vil si at registrerte 

vaksiner meldes automatisk inn til nasjonalt vaksinasjonssenter (SYSVAK). Man kan søke 

opp tidligere vaksiner som er gitt til pasientene og som har blitt rapportert til SYSVAK 

sentralt. Dette er nyttig ved vurdering av vaksinasjonsbehov/vaksinasjonsstatus og sørger for 

etterregistrering og innrapportering av vaksiner på en mye enklere og tidsbesparende måte. 

 

2 Tilgang til ny vaksinemodul 

Man aktiverer den nye vaksinemodulen i Systemadm/Administrator. Hak på «Bruke ny 

løsning for vaksinehåndtering» med [JA]. 
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3 Oversiktsbildet 

Vaksinemodulen åpnes via skillearket «Vaksinering» i Journal, eller ved å klikke på en 

vaksinasjon i «Sammendrag». 

 

 Oversiktsbildet kan deles inn i 4 ulike deler: 

1. Verktøylinjen   - > Funksjonsrad 

2. Reiser    - > Oversikt over registrerte reiser 

3. Hendelser  - > Oversikt over registrerte vaksiner og kontraindikasjoner 

med status, dato registreringen ble gjort, vaksinenavn, beskrivelse og 

statusbeskrivelse. 

4. Behandlingsresultat - > Når en vaksinasjon er registrert hos SYSVAK og de sender 

en kvittering som inneholder en melding vil det vises her. Meldingen kan inneholde 

informasjon, advarsel eller feil.  

En informasjonsmelding kan være tilbakemelding fra SYSVAK om at vaksinasjonen 

allerede er registrert hos dem. Denne meldingen kan komme dersom institusjonen 

etterregistrerer en vaksine som er gitt et annet sted.  

Feil betyr at vaksinasjonen ikke ble akseptert/registrert i SYSVAK. Får du denne 

meldingen bør du kontrollere at du har gjort registreringen av vaksinasjonen riktig og 

eventuelt redigere  

5. Gamle vaksineregistreringer. Her vil det legges vaksinasjoner som er registrert i 

gammel vaksinemodul i Extensor eller vaksiner som er konvertert inn fra annet 

journalprogram.  
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3.1 Fargekoder, sortering og statusbeskrivelse i oversiktsbildet 
Fargepunktene til venstre i «Hendelser»-rubrikken indikerer status for den enkelte raden og 

suppleres med informasjon i feltet ‘Statusbeskrivelse’. 

 

Hvit = Utgående melding har ikke blitt generert enda. 

Gul = Utgående melding har blitt lagt i utboks for sending til Folkehelseinstituttet (FHI). 

Rød = Ny vaksinasjon, ikke blitt registrert hos SYSVAK enda. 

Grønn = Registrert hos SYSVAK. Akseptert (av FHI). 

 

Dato-kolonnen (og også de andre kolonnene) kan sorteres stigende eller synkende, ved å 

klikke på kolonneoverskriften.   

 

3.2 Verktøylinjen 

 
 

Ved registrering av ny vaksine trykker du på hovedknappen [ny vaksinasjon]. 

I nedtrekksfeltet finner man også mulighet til å registrere [ny kontraindikasjon] og [ny 

reaksjon] på vaksine som er gitt. 

 
 

Det er også en hurtigvalgs-knapp for å kjapt registrere samme vaksine som sist registrering: 

 

For å endre en tidligere registrering av «vaksinasjon», «ny reaksjon» eller 

«kontraindikasjon»: 
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Her kan du slette registrering av vaksinasjon, ny reaksjon eller kontraindikasjon. 

 

 

Man har ulike valg for utskrifter: Utskriftsknapp for samlet liste av vaksiner gitt til den 

enkelte pasient, utskrift av valgt vaksine eller utskrift av vaksinekort. 

    

  

Man har mulighet til å se slettede vaksiner også:  

 

Haker man på denne så vises slettede vaksiner slik:  
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4 Registrering og søk i SYSVAK 

Extensor Link er en integrert løsning med meldingssystemet DIPS Communicator som 

brukes til å sende meldinger om nye vaksinasjoner og kontraindikasjoner til SYSVAK. I 

tillegg kan man søke opp pasientens eksisterende vaksinasjoner i SYSVAK for å importere de 

til Extensor. 

For å søke opp vaksinasjoner som pasienten har fått tidligere trykker du på søke-ikonet i 

vaksinasjonsmodulen:  

 

Da vil du få en responsmelding fra SYSVAK i retur, med alle vaksinasjonene som har blitt 

registrert sentralt på pasienten, identifisert med fullt fødselsnummer. 

Man kan registrere vaksinasjoner i Extensor uten EDI (Extensor Link), men de vil ikke bli 

overført til SYSVAK. 

Er du IKKE koblet opp mot NHN kan du eksportere en vaksinerapport fra Extensor. Denne 

rapporten kan du så kryptere og sende til SYSVAK. Manual til hvordan du gjør det finner du 

på hjemmesiden vår: 

http://extensor.no/wp-content/uploads/2015/10/SYSVAK-Filimport.pdf 

4.1 Ny registrering 

For å registrere ny vaksinasjon trykker man på «Ny vaksinasjon», alternativt kan man velge Ny 

kontraindikasjon eller Ny reaksjon. Man kan også hurtigvelge sist registrerte vaksine: 

 

 

 
Her (1) velger du én eller flere vaksiner som skal registreres som «vaksinasjon» eller 

«kontraindikasjon».  Man kan også søke i listen ved å skrive i feltet øverst (2).  

Husk å registrere hvilken dato vaksinasjonen er gitt / kontraindikasjonen er registrert (3). 

http://extensor.no/wp-content/uploads/2015/10/SYSVAK-Filimport.pdf
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4.2 Registrere vaksinasjon 

 

 

1. Hakes av om vaksinen blir gitt på din institusjon/lokalt. 

2. Om vaksinen er gitt et annet sted kan du her velge «annen beskjed», «fiktiv 

dato», «journal foreligger» eller «vaksinekort er fremvist». Feltet er 

obligatorisk dersom vaksinen er gitt et annet sted. 

3. Preparat. Her kommer forskjellige preparatvalg ut fra hvilken vaksine som er 

huket av til registrering. 

4. Her velger man dose. Noen hurtigvalg ligger også tilgjengelig her. Dose angis i 

desimaltall. 

5. Batchnr kommer automatisk opp dersom det er lagt inn for denne vaksinen 

tidligere. Alternativt kan man skrive det inn manuelt. 

6. Dersom den registrerte vaksinen skal gis flere ganger, kan man legge inn dato 

for neste registrering her. Denne vil da dukke opp i Oppfølging/Vaksiner.  

Dersom du endrer dato for vaksinasjonen, må du selv oppdatere 

oppfølgingsdatoen her. 

7. Her kan man skrive inn en kommentar til vaksineregistreringen. Denne vil 

også vises i Journalsammendraget.  

8. Trykk [Ok] for å lagre, du vil da komme til oversiktsbildet i 

vaksinasjonsmodulen. 
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4.3 Registrere kontraindikasjon 

 

1. Her velger du årsak til kontraindikasjon, i nedtrekksfeltet kan du velge mellom 

«annet» eller «medisinsk kontraindikasjon». 

2. Mulighet for å registrere varighet av kontraindikasjon. I nedtrekksfeltet kan du velge 

mellom «annen eller ukjent varighet», «kortvarig» eller «varig». 

3. Her kan man legge inn en kommentar til registreringen. Kommentaren vil også vises i 

Journalsammendrag.  

4. Trykk [Ok] for å lagre så komme til vaksinasjonsmodulens oversiktsbilde. 

 

4.4 Registrere undersøkelse i forbindelse med vaksinasjon eller kontraindikasjon 
Du finner «Undersøkelse» i fanekortet som ligger ved siden av 

«Vaksinasjon/kontraindikasjon». Denne informasjonen blir ikke sendt til FHI.  

 

1. Her kan du velge om registreringen er knyttet til «Vanlig vaksinasjon» eller 

«Reisevaksinasjon».  
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2. Hvert spørsmål besvares med Ja eller Nei.  

3. Under hvert spørsmål har du muligheten til å skrive inn en kommentar i feltet 

«merknader». 

Trykk OK for å lagre. 

 

4.5 Slette registrert vaksine 

Det er mulig å slette en registrert vaksine ved å markere den og trykke [Slett]. Det sendes da en 

slettemelding fra Extensor til Sysvak.                                                                                                    

Opplysningene slettes ikke fysisk fra journalen, og kan vises i vaksinebildet med overstreking dersom 

man krysses av i bildet for å vise slettede vaksiner (se kap. 3.1) 

Dersom man sletter en vaksine, bør man også gå til Journal\Notater og skrive en begrunnelse. 

 

 

 

 

5 Reisedetaljer i forbindelse med vaksiner 

Denne informasjonen (markert i rød ramme under) sendes ikke til SYSVAK og er frivillig å 

fylle ut.  

 

1. Dato for vaksinering 

 

2. Dato for avreise 

 

3. Dato for retur 
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4. Her velger man type reise. Valgene du har er; «vanlig turistreise», «arbeidsopphold», 

«backpacker», «besøk tidl. Hjemland» eller «annen type reise». 

 

5. Her kan man registrere ett eller flere land/reisemål.  

 

Informasjonen man lagrer her vises kun på selve vaksineregistreringen. Den vises ikke i 

Journalsammendrag. 

 

 

6 Innstillinger for vaksinemodulen 

 
Ved å trykke på [Innstillinger] får du opp vinduet du administrerer innstillinger i. Det er tre 

ulike skilleark. 

6.1 Innstillinger 

I dette bildet finnes informasjon som benyttes ved kommunikasjon med SYSVAK-registeret. 

 

I innstillinger velger du avdeling, fyller ut din bedrifts organisasjonsnummer og HER id. 

FHIs opplysninger ligger ferdig utfylt.                                                                                           

Denne informasjonen skal skrives inn uansett om du er tilkoblet EDI eller ikke. Dette gjøres 

kun av superbruker. 
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I innstillinger kan man sette inn et fast klokkeslett og dag som kodeverket automatisk skal 

oppdateres, eller man kan trigge oppdateringen umiddelbart ved å trykke «Last ned nå». 

 

Det er også egne innstilling for standard dose og mva sats på vaksiner. Som standard i 

systemet ligger det 0,5 ml som standard dose, og ingen mva sats. Disse kan man endre selv, 

hvis ønskelig.  

 

Disse standardene  

6.1.1 Systembruker-informasjon 

Feltet 'Innstillinger\Avsender avdeling her' har ingenting å gjøre med feltet 'Kodeverk\Sett 

priser for valgt regnskap', selv om begge representerer en regnskapsenhet fra tabell 

Enhetsinformasjon. 

 

Org.nr og HER-id som legges inn her blir koblet til nyregistrerte vaksinasjoner og 

kontraindikasjoner dersom innlogget bruker selv ikke er koblet til en avdeling med registrert 

Org.nr eller HER-id. 

 
 
 
 

6.2 Kodeverk 

Dette er en liste over alle vaksiner tilgjengelig for bruk. Her kan man bl.a. legge inn priser for hver 

vaksine, preparat og aldersgruppe. Man kan også legge inn egendefinerte doseintervaller. 
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6.2.1 Doseintervall 

Nytt doseintervall for hver enkelt vaksine legges til ved å markere vaksinen og klikke på pluss-tegnet 

over vinduet for doseintervaller. For å legge inn dine verdier for intervall gjør du et enkelt klikk og 

skriver inn i aktuell rute.   

For å slette et intervall må du markere aktuelle linje slik at den blir gul og klikke på minusknappen 

over vinduet for doseintervaller.  

 

6.3 Eksport og import 
 

6.3.1 Import av relasjoner 

Dette er en funksjon for å legge inn relasjoner mellom sysvak-koder og navn på sykdommer på 

engelsk og norsk for å kunne skrive ut vaksinasjonskort. Dette gjøres ved innlesing av informasjon fra 

en Excel-fil som er tilgjengelig fra FHIs hjemmesider. 

 

 

6.3.2 Konvertering av gammelt vaksineregister til SYSVAK-koder 

For at vaksineregistreringer som er registrert med gammel vaksinasjonsmodul skal bli sendt til 

SYSVAK, må de kobles til riktig SYSVAK-kode. 
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Her vil gammelt vaksinenavn komme opp i venstre kolonne (1). Så vil Extensor foreslå kobling til riktig 

SYSVAK-kode (2) i høyre kolonne, basert på match på SYSVAK-koder i begge kolonnene. Man kan 

også overstyre dette ved å velge andre vaksiner i kolonne 2. Når man har sett gjennom og ser at 

vaksinene stemmer mot hverandre så trykker man Konvertér (3) for å koble gamle 

vaksineregistreringer til gyldige SYSVAK-koder.  

 

 

 

Når man trykker «Konverter» skjer det i praksis 2 ting: 

1. “Under panseret” blir vaksinasjoner med det gamle vaksinenavnet flyttet fra gamle tabeller 

til nye tabeller i databasen, og de blir lagret med riktig Sysvak-kode.  

2. De konverterte vaksinasjonene blir nå lagt i utboks, og sendt til Sysvak. Dette under 
forutsetning at alle obligatoriske felter er utfylt på opprinnelig registrering. 

a. Hvis vaksinasjonene allerede er registrert hos Sysvak (samme pasient, dato og 
Sysvak-kode) så blir de tolket som samme vaksine. Da ser man i kvitteringsmeldingen 
fra Sysvak at disse er registrert fra før. 

 
 
Dersom det finnes undersøkelser registrert i den gamle vaksinemodulen, vil disse ved 

konvertering beholdes som før og kan vises fra Journal\Sammendrag. 

 

 


