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Informasjonsbrev om koronavaksinasjonsprogrammet. 

Oppslutning om koronavaksinasjon i Norge er veldig høy. Nå har snart 90 % av befolkning som er 18 år eller 
eldre tatt første dose, og 77 % er vaksinert med to doser. Det er takket være en formidabel innsats i 
kommunene.  
Samtidig ser vi av tallene fra nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK, at vaksinasjonsdekningen varierer i noen 
grupper i befolkningen. For å sikre at alle innbyggere får tilbud om koronavaksinasjon, ønsker FHI å få bedre 
innblikk i arbeidet som gjøres i kommunene. Det vil hjelpe oss i å kunne bistå kommunene mer målrettet med 
tiltak for å nå ut til alle.  
I løpet av de neste ukene vil FHI gjøre følgende: 

• Invitere et utvalg på ca. 20 kommuner til fokusintervjuer for å kartlegge kommunens erfaringer, 

gjennomførte tiltak og utfordringer med å nå ut til grupper som er særskilt vanskelig å nå. 

• Sende ut en kort spørreundersøkelse til samtlige kommuner for å lære om hver enkelt kommunes 

tilnærminger og tiltak 

• Diskutere innsikten fra fokusintervjuene og spørreundersøkelsen med statsforvalterne per fylke 

• På etterspørsel til SYSVAK fra kommunelegen/ vaksinasjonskoordinator vil FHI i løpet av de nærmeste 

ukene lage lister over personer som ikke har mottatt koronavaksine og som er registrert som bosatt i 

kommunen i folkeregisteret.  

• Invitere til et webinar for samtlige kommuner for å dele erfaringer og anbefalte tiltak for å øke 

vaksinasjonsdekningen blant grupper som kan være vanskelige å nå. 

 
Vi vil også benytte anledningen til å minne om allerede anbefalte tiltak for å sikre god tilgjengelighet til 
vaksinasjon, og verktøyene som fritt kan benyttes i deres informasjonsarbeid: 

• Anbefalte tilgjengelighetstiltak 

o Tilrettelegge for fleksible vaksinasjonstilbud på steder der målgruppene ellers ferdes i 

forbindelse med arbeid eller fritid  

o Ha drop-in-tilbud på dag- og kveldstid 

o Unngå krav om forhåndsutfylt selverklæringsskjema, tilby å bistå med dette på 

vaksinasjonsstedet 

o Vurdere ulike vaksinasjonslokasjoner eller mobile vaksinasjonstilbud for å komme tettere på 

målgruppene som fortsatt er uvaksinert 
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o Sikre at studenter og andre som midlertidig oppholder seg i kommunen er kjent med tilbudet 

om vaksinasjon 

o Informere om vaksinasjonstilbud gjennom voksenopplæringen. Sentral informasjon er blant 

annet at retten til vaksinasjon også gjelder for personer uten norsk fødselsnummer, rett til tolk 

ved vaksinering og hvor man skal henvende seg for å få vaksine 

o Benytte samarbeidspartnere som har kontakt med miljøer som er vanskelig å nå, for eksempel 

frivillige organisasjoner eller faggrupper i kommunen (rusomsorg og andre) 

o Vurdere ulike innkallingsløsninger til de som ikke bruker digitale løsninger, har lav språk- og 

helsekompetanse m.m.  

 

• Rådgivning og kommunikasjon 

o Gjerne benytt tekster, bilder, filmer osv av tilgjengelig informasjons- og annonsemateriell  

o Se til Verktøykassen for gode råd og tips  

o Benytte informasjonsmateriell om koronavaksinasjon til voksenopplæringen. 

o Kontakt rådgivningstjenesten ved FHI som kan videreformidle eventuelle spørsmål om 

kommunikasjonsutfordringer. 

 
På forhånd takk for hjelpen! 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Geir Bukholm      Anita Odveig Daae 
Assisterende direktør     Prosjektleder kommunikasjon 
Instituttledelse      Koronavaksinasjonsprogrammet 
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https://www.fhi.no/nettpub/koronavaksinasjonsveilederen-for-kommuner-og-helseforetak/koronavaksinasjon-i-kommunene/informasjonsmateriell-til-kommuner/?term=&h=1#kampanjer
https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksinasjon/verktoykasse/
https://www.imdi.no/kvalifisering/informasjon-om-koronavaksinasjonsprogrammet-gjennom-opplaringen-i-norsk-og-samfunnskunnskap-for-innvandrere/

