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Ny publikumstjeneste om vaksiner

Den I. desember lanserer Folkehelseinstituttet en ny selvbetjeningstjeneste på nett -  Mine
vaksiner.  Tjenesten vil gi publikum en oversikt over hvilke vaksiner som er registrert på dem
selv og deres barn under 16 år. De kan også skrive ut et internasjonalt vaksinasjonskort.

MINEVAKS1NER ble til etter initiativ fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2010. Initiativet kom i
forbindelse med opprettelse av den nasjonale helseportalen helsenorge.no. Under

sel vbetjening vil publikum få samlet tilgang til flere elektroniske tjenester, slik
som å bytte fastlege, få oversikt over egne elektroniske resepter og altså nå vaksinasjoner.  Mine
vaksiner  kan også nås direkte på v v.fhi.no mine aksiner

Disse vaksinene er registrert og vises i  Mine vaksiner
• Barnevaksiner: alle som er født i 1995 og senere vil finne barnevaksinene sine. I 2011 vil det

si alle under 15-16 år.

• Reisevaksiner som er tatt i 2011 og senere. Gjelder alle aldersgrupper.

• Pandemivaksine (svineinfluensa) som ble gitt i 2009 og senere. Gjelder alle aldersgrupper.

• Dersom du kommer fra ett av prøvefylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og
Hordaland, og er født i 1976 og senere, kan du finne både barnevaksiner og andre
registrerte vaksiner. I 2011 vil dette si aldersgruppen under 34-35 år.

For å få tilgang til tjenesten, trengs en elektronisk ID på høyeste sikkerhetsnivå, det vil si et smartkort i
form av BuypassID eller sikker USB-pinne i form av Commfides e-ID. Informasjon om dette fins på
nettsidene.

Mer informasjon om  Mine vaksiner
Vi vil legge ut en rekke spørsmål og svar på Folkehelseinstituttets nettsider. Her finner dere svar på
registrering av barns vaksiner, selve vaksinasjonskortet, registrering av vaksinasjoner og noe generelt
om vaksiner. Det vil også være lenker til annen vaksineinformasjon på FHIs nettsider. Dette er
informasjon som publikum selv kan lese. Denne informasjonen kan også være nyttig for dere i
helsetjenesten når dere får spørsmål fra pasienter.
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Spørsmål om hvordan publikum bruker tjenesten besvares også på nettsidene. I tillegg kan publikum
henvende seg til HELFO, som tilbyr telefonsupport for Mine vaksiner. Telefonnummer blir publisert
på Mine vaksiner-sidene.

1 tillegg til informasjon på nettet, kan helsepersonell få rådgivning om vaksiner og
vaksinasjon fra Folkehelseinstituttet mandag-fredag kl 13.00-14.30, tlf. 21 07 70 00
(sentralbord).

Vi ber om at denne informasjonen videreformidles til øvrig helsetjeneste som håndterer
vaksinasjon i kommunen.

Vi ønsker tilbakemelding på den nye tjenesten, både ris og ros. Blant annet vil det på
nettsidene bli mulig å sende inn forslag til spørsmål som kan omtales på spørsmål og svar-
sidene.

Med vennlig hilsen
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Hilsen Geir Stene-Larsen
direktør Marianne R. Bergsaker

fung. avdelingsdirektør, avdeling for
vaksine

Likelydende brev er sendt til alle kommuner v/ kommunelege I/smittevernansvarlig lege, ledende
helsesøster og rådmannen, alle fylker v/ fylkeslegen, og alle helseforetak v/ direktør for foretaket.
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