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Informasjonsbrev nr 47 om koronavaksinasjonsprogrammet

Dette brevet inneholder informasjon om:
1. Anbefaling om ny oppfriskningsdose med koronavaksine
2. Oppstart av vaksinasjon
3. Bestilling og distribusjon i sommer
4. Gjennomføring av vaksinasjon i kommunene
5. Vaksinasjon av barn og unge (<18 år) med kortere intervall enn 8-12 uker

1. Anbefaling om ny oppfriskningsdose med koronavaksine
Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler en ny oppfriskningsdose for følgende målgrupper:
• Personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere (oppstart 1.juli)
• Personer 65-74 år, og personer i aldersgruppen 18-64 med underliggende risiko for
alvorlig sykdomsforløp av covid-19 (planlagt oppstart 1.september)
Dosering ved vaksinering med 2. oppfriskningsdose:
• Comirnaty – Full dose (0,3 ml)
• Spikevax – Halv dose (0,25 ml)
Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.
Gjennomgått omikroninfeksjon ser ut til å gi en lavere grad av immunstimulering sammenlignet med tidligere
varianter. Anbefalingen om ny oppfriskningsdose for nevnte målgrupper gjelder derfor uavhengig av om man
nylig har gjennomgått infeksjon. Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny
oppfriskningsdose bør være minimum 3 uker, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons.
FHI vil vurdere behov for ny oppfriskningsdose til øvrige deler av befolkningen, altså for de under 65 uten
underliggende risikotilstander, på et senere tidspunkt når det foreligger mer informasjon om videre
smitteutvikling. Dersom situasjonen tilsier det kan det også bli aktuelt å tilby nye doser i løpet av vinteren til de
som mottar en oppfriskingsdose nå i sommer.
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2. Oppstart av vaksinasjon
Overvåkningen viser at vi nå er på vei inn i en sommerbølge med økt smitte som følge av at en ny variant av
omikron (omikron BA.5) er i ferd med å bli dominerende. Den sprer seg raskere enn tidligere varianter og gjør
at det er nødvendig å vurdere tidspunkt for anbefalt vaksinering av de eldste. FHI har tidligere kommunisert at
det kan bli nødvendig å vaksinere tidlig for å øke beskyttelsen for de med høyest risiko for alvorlig sykdom,
dersom smitten øker i løpet av sommeren. Det er foreløpig usikkert hvor stor denne bølgen blir, men det er sikre
tall som støtter at smittebølgen er i ferd med å bygge seg opp og det observeres økte innleggelsestall også hos
de som er 75 år og eldre selv om de har fått 3 vaksinedoser.
Som følge av dette vil anbefalingen for de som er 75 år og eldre og sykehjemsbeboere tre i kraft fra 1. juli. Dette
betyr ikke at det er en forventing om at kommunene skal ha et åpent og tilgjengelig tilbud til alle i denne gruppen
med en gang. Det er uheldig og krevende at den uforutsigbare situasjonen tilsier en slik anbefaling midt under
ferieavviklingen.
Gitt situasjonen må kommunene selv finne den beste balansen mellom tilgjengelige vaksinatør-ressurser,
tilgjengelige vaksinedoser og tilgjengelig innbyggere for vaksinasjon. Kommunene bør begynne med de mest
sårbare, og for de i sykehjem og med hjemmesykepleie er de allerede under omsorg av pleiepersonale som
mange steder vil kunne være vaksinatører.
FHI anbefaler følgende prioriteringsrekkefølge:
1. Sykehjemsbeboere og sårbare personer 75 år og eldre med hjemmesykepleie
2. Aldersgruppen 80 år og eldre
3. Aldersgruppen 75-79 år
For svært skrøpelige pasienter og terminalt syke pasienter, anbefales en nøye avveiing av nytte versus ulempe
ved vaksinering, slik omtalt i FHIs vaksinasjonsveileder.
Oppstart av vaksinasjon med en ny oppfriskningsdose til 65-74 åringene og 18-64 i risikogrupper, vil avhenge
av den videre smitteutviklingen. Kommunene bes imidlertid om å planlegge for å kunne tilby fjerde dose til
disse fra 1. september, men pandemien er uforutsigbar, og kommunene må være forberedt på at det kan
komme endringer når det gjelder oppstart av vaksinasjon av disse gruppene.
3. Bestilling og distribusjon i sommer
Det var i utgangspunktet ikke planlagt for utsending av koronavaksiner i uke 27-32 (se informasjonsbrev nr.
46).
Siden personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere nå får en anbefaling om 2. oppfriskningsdose, blir det
ekstraordinær utsending av koronavaksiner i uke 29. Behov for vaksiner meldes på nettskjema.
Bestillingsfristen er tirsdag 5. juli kl. 23.59 (altså en dag tidligere enn normalt).
Det blir utlevering til kommunene mandag til fredag i uke 29. Det vil ikke bli rom for å gjøre endringer verken
på innmeldt behov eller på utleveringstidspunkt.
I uke 27-28 og 30-32 blir det ingen utsending av koronavaksiner. Kommunene må derfor bestille tilstrekkelig
med vaksiner for levering i uke 29 til å klare seg fram til neste levering i uke 33.
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4. Gjennomføring av vaksinasjon i kommunene
I de første rundene med koronavaksinasjon ble det i stor grad brukt innkalling i de fleste kommuner. Dette fulgte
særlig av at det var strenge prioriteringer gitt mangel på vaksiner og kort holdbarhet på vaksinene i kommunene.
Dette er ikke tilfellet lenger, og kommuner bør nå kunne ha en mer fleksibel ordning, og selv velge om de ønsker
å kalle inn til vaksinasjon eller om de vil legge opp til en type booking-løsning eller drop-in på fastsatte tider.
Kommunens innbyggere må uansett få kunnskap om når og hvordan de ulike gruppene kan oppsøke
vaksinasjonstilbudet. Der innkalling er mulig kan det være en fordel for økt oppslutting.

5. Vaksinasjon av barn og unge (<18 år) med kortere intervall enn 8-12 uker
I henhold til godkjente preparatomtaler for både Comirnaty 30 µg/dose som brukes til personer 12 år og eldre,
og Comirnaty 10 µg/dose som brukes til barn 5-11 år, er 3 uker angitt som minimumsintervall mellom dose 1
og 2.
I vaksinasjonsveilederen er det oppgitt at intervallet mellom dose 1 og 2 til bør være 8-12 uker. Anbefalingen
om at det bør brukes et intervall på 8-12 uker er gitt på bakgrunn av at det ser ut til at et lengre intervall kan gi
noe lavere risiko for myokarditt. Risiko for myokarditt blant barn er imidlertid svært lav uansett intervall.
Dersom foresatte ønsker at dose 2 skal gis tidligere enn 8-12 uker etter dose 1, vil det være i tråd med den
regulatoriske godkjenningen. Det er da viktig at foresatte informeres om bakgrunnen for anbefalingen om 8-12
ukers intervall.

Vennlig hilsen

Are Stuwitz Berg
Avdelingsdirektør, avd. Smittevern og vaksine
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