
Brukerveiledning HPV vaksine 
Søke tidligere gitt vaksine til pasient 

I System X er det to muligheter for å søke etter tidligere gitt vaksine til en pasient. 
 
Søk etter spesifikk pasient: 
Gå i vaksinemodulen og velg svart Y(Søk etter vaksinand hos FHI). Hvis pasienten ikke har fullt personnummer, 
kommer søkebildet opp og man kan gjøre et søk. Se figur 2. 

Du vil få dette bildet: 

figur 1. 

Pasienter som ikke er registrert i kartoteket kan du søke opp på følgende måte: 

Gå ut i startmenyen. Velg svart O(Opsjoner) og velg svart Y(Søker etter vaksinand hos FHI). 

 

Du vil da få dette bildet, og du kan søke på flere parametre etter pasient:  
Velg rød S(Send søk). 

 figur 2. 



Etter å ha sendt søknad får du følgende melding: 

 
NB! Det kan ta 15-30 min før du mottar respons på søket mot Sysvak. 

Gå tilbake til startmenyen. 
For å se hvilke vaksiner FHI returnerer på pasient. Velg svart G(Gjenstående oppgaver) og velg svart V(Oversikt over 
respons på søk fra Sysvak). 

 
 
Velg sendt spørring på venstre side og velg enter. Hvis det er flere vaksinander som oppfyller søkekriteriene vil 20 av 
disse vises i listen. Velg aktuell vaksinand og send søket på nytt. Nede på høyre side ser du vaksinene pasienten har 
fra før. Hvis du ønsker importere registreringene til egen database kan du velge rød N for alle, eller svart N for en 
enkelt. 

 

Etter dette kan/bør du signere søket ved å velge svart S(Signer valgt respons). 

 



 

Registrere ny vaksine: 

Når du skal vaksinere er det viktig at du registrerer og sender dette inn til Sysvak, slik kan andre videreføre 
vaksineringen dersom det er ønskelig. Når man registrerer vaksinen gjør man følgende: 

Gå i rød V(Vaksineregistrering) fra pasienthovedmenyen: 

 

Det kan være lurt å sjekke parameterne slik at man får med de tingene man ønsker: 

 

- Husk takst: Er bryteren på kan man sette takst på vaksinen automatisk neste gang vaksinen settes. 
- Husk batch: Er bryteren på, husker System X på siste registrerte batchnr. på vaksinen, og registrerer dette 

automatisk. De sist brukte batchnummerne ligger i nedtrekksmeny. 
- Husk kommentar: Husker kommentar fra forrige vaksine. 
- Husk volum: Husker volum fra forrige vaksine. De sist brukte volum ligger i nedtrekksmeny. 
- Respons: Viser tilbakemelding fra Sysvak, eventuelt om informasjon om at vaksinen ikke er sendt. 
- Sysvak: Sender automatisk vaksineregistrering til Sysvak når vaksinen er registrert i System X. 

 

Velg svart N(Gi ny vaksine): 

 

  



Velg vaksine i listen og trykk enter: 

 

Fyll ut/Fylles automatisk ut om vaksine er satt tidligere, og parametre er valgt på forhånd: 

 



Velg dato i kalender og velg enter for å bekrefte når vaksinen er satt. 

 

Hvis bryteren for automatisk innsending/registrering til Sysvak står på vil den sendes automatisk. Dersom den ikke er 
satt på må en gjøre det manuelt. Velg da rød S(Send til SYSVAK). 

 

Når vaksinen er sendt vil den få en konvolutt under kolonnen sendt. 

Grønn konvolutt: Vaksinen er mottatt og registrert hos Sysvak. 
Gul konvolutt: Vaksinen er sendt, avventer apprec (tilbakemelding fra Sysvak). 
Blå konvolutt: Responsen fra Sysvak inneholder informasjon. 
Rød konvolutt: Innsending av vaksine feilet. 

 

  



Rapportering/Statistikk 

For å hente ut statistikk, stå i hovedmenyen og velg svart 1(Statistikk), deretter svart 2(Diverse pasientstatistikk). 

Fyll ut følgende søkekriterier: 

- Øverste rad: Behandlet på kontoret, evt. behandlet av meg. 
- Konsultasjonsperiode: skal være haket av i P, og dato f.o.m. og t.o.m. må angis. 
- Diagnose står på, kryss bort D slik at dette ikke taes med i søket. 
- I feltet Medisiner og Vaksiner krysser du av for M, og velger ATC. Skriv inn ønsket ATC kode: CERVARIX har 

kode J07BM02. 
- Velg enter og velg NEI! Resultatet med teller sees i nederste del av vinduet. 
- Du kan skrive ut vaksineregistreringer ved hjelp av V(Vaksineringsutskrifter). 

 

 


