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Informasjonsbrev nr 42 om koronavaksinasjonsprogrammet
Dette brevet inneholder informasjon om:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organisering av vaksinasjon for barn og unge
Barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom går fra «kan» til «bør» la seg vaksinere
Det må innhentes samtykke for hver dose ved koronavaksinasjon av barn under 16 år
Oppfriskingsdose for de med 2 doser + infeksjon.
Begrepsbruk: grunnvaksinert erstatter fullvaksinert
Janssen-vaksinen er ikke lenger tilgjengelig
Oppfriskningsdose til de med 1 dose Janssen + 1 dose mRNA

1. Organisering av vaksinasjon for barn og unge
Regjeringen har etter anbefaling fra Folkehelseinstituttets åpnet for vaksinasjon av barn og ungdom i alderen
5-11 år og 12-15 år (andre dose). Dette er redegjort for i et eget nyhetsbrev. FHI har fått tilbakemeldinger om
at kommunene ønsker råd om praktisk gjennomføring av denne vaksinasjonen. Som det kommer frem i
nyhetsbrevet om vaksinasjon av barn og unge anbefaler regjeringen og FHI at tilbudet organiseres via
koronavaksinasjonssentre/kommunenes øvrige tilbud om koronavaksine, og ber kommunene vise forsiktighet
med å bruke skolevaksinasjon eller at klasser reiser samlet til vaksinasjon. Her følger noen forslag til hvordan
best organisere et slikt tilbud:
-

-

Informasjon om tilbudet til foresatte: Dette kan gjøres ved generell informasjon på kommunens
nettside og/eller ved sms-utsendelse om tilbudet og lenke til kommunens nettside.
Timer til 5-11-åringene (årskull 2016-2010): Mulighet for å bestille time vil gi kommunene
forutsigbarhet, redusere risiko for feilvaksinasjon og mulighet til å planlegge bruk av hetteglass. For
eksempel kan det gjøres ved at kommuner har egne dager for barnevaksinasjon for 5-11-åringene. De
som har fylt 5 år i 2017-kullet er også omfattet av vaksinasjonstilbudet. Hvis det ønskes drop-in, kan
man planlegge for egne drop-in barnedager.
For 12-15-åringene, som benytter voksendose, kan tilbud om vaksinasjon gis innen kommunens
vanlige vaksinasjonssystem.
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2. Barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom går fra «kan» til «bør» la seg vaksinere
I desember 2021 ble det åpnet for at barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom tilbys barnedoser med
koronavaksine. Det faglige grunnlaget om vaksinasjonstilbud til disse står fast, men ordlyden i tilbudet er
endret fra “kan” til “bør” la seg vaksinerer. Risiko for alvorlig koronasykdom for 5-11-åringer med alvorlig
grunnsykdom er liten, men dette er en gruppe som kan være sårbare og derfor bør vaksineres. For denne
gruppen vil to doser med 8-12 ukers intervall i de fleste situasjoner være aktuelt. I noen situasjoner kan
intervallet være kortere, men ikke under 3 uker (minimumsintervall).

3. Det må innhentes samtykke for hver dose ved koronavaksinasjon av barn under 16 år.
Samtykke, men ikke skriftlig samtykke, kreves ved vaksinasjon av barn under 16 år. Skriftlig samtykke kan
likevel ofte være det mest praktiske ved vaksinasjon av barn, siden samtykket skal dokumenteres. For
koronavaksinasjon av barn gjelder det at det må foreligge samtykke fra begge foresatte ved felles
foreldreansvar. For barn som skal vaksineres med to doser må det innhentes samtykke for hver av dosene.
FHIs samtykkeskjema er under oppdatering og vil bli lagt ut i løpet av få dager.

4. Oppfriskingsdose for de med 2 doser + infeksjon
Folkehelseinstituttet anser at påvist covid-19 hos grunnvaksinerte < 65 år mer enn 3 uker etter dose 2,
medisinsk sett kan erstatte behovet for oppfriskningsdose. For aldersgruppen 65 år og eldre anbefales
oppfriskningsdose dersom covid-19 påvises før det har gått 3 md fra dose 2.
EU har imidlertid besluttet at påvist covid-19 hos grunnvaksinerte ikke sidestilles med oppfriskningsdose i
vaksinedelen av koronasertifikatet. Påvist covid-19 gir imidlertid gyldig sertifikat basert på gjennomgått
sykdom i perioden 11-180 dager etter positiv test. Covid-19-forskriften gir også lettelser rundt
smittekarantene for personer i Norge begrenset inntil 3 måneder etter gjennomgått infeksjon, og i tillegg til de
som har fått oppfriskningsdose for minimum 1 uke siden.
Folkehelseinstituttet har derfor åpnet for at enkelte som ønsker oppfriskningsdose til tross for gjennomgått
infeksjon etter dose 2 kan få det. Vaksine skal ikke gis før 3-4 uker etter infeksjon, og anbefales ikke før det har
gått 3 måneder.
5. Begrepsbruk: grunnvaksinert erstatter fullvaksinert
Tidligere i koronavaksinasjonsprogrammet har begrepet fullvaksinert vært brukt for å angi at man har fått to
doser mRNA-vaksine (evt 3 doser for de med alvorlig immunsuppresjon). I forbindelse med
oppfriskningsvaksineringen ser vi at enkelte har oppfattet begrepet fullvaksinert som at de “fullvaksinerte” er
ferdig vaksinert og ikke trenger ytterligere doser. Vi vil derfor fremover bruke begrepet grunnvaksinert for de
som er ferdige med den primære vaksinasjonsserien. Begrepet “grunnvaksinert” brukes også i annen
vaksinasjonssammenheng om den eller de første vaksinedosene som gir full beskyttelse med en viss varighet,
og (for de vaksinene der det er nødvendig) danner grunnlag for boosterrespons når ny vaksinedose gis etter et
lengre tidsintervall. Synonyme begreper til grunnvaksinasjon er primærvaksinasjon og basisvaksinasjon.
Målsettingen med denne endringen er å unngå misforståelser om behovet for oppfriskningsvaksine hos de
som anbefales dette.

6. Janssen-vaksinen er ikke lenger tilgjengelig
De siste dosene av Janssen-vaksinen som Norge har mottatt er utlevert. Norge vil ikke motta flere doser av
denne vaksinen. Det vil ikke være mulig å bestille flere doser av Janssen-vaksinen fra FHI.
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7. Oppfriskningsdose til de med 1 dose Janssen + 1 dose mRNA
Personer vaksinert med Janssen-vaksinen (1 dose) er allerede anbefalt en ekstra dose med mRNA-vaksine for å
sikre god beskyttelse mot smitte og alvorlig sykdom. Janssen-vaksinen er basert på samme teknologi som
Vaxzevria (virusvektor vaksiner). I Norge har 6 305 personer fått første dose Janssen-vaksine. Av disse har 1
615 i tillegg fått en eller flere mRNA-vaksiner
Personer vaksinert med Vaxzevria + mRNA-vaksine har samme behov for oppfriskningsdose som de vaksinert
med 2 mRNA-vaksinedoser. FHI anbefaler at personer vaksinert med Janssen-vaksine + mRNA-vaksine, følger
de samme rådene rundt oppfriskningsdose som de som har mottatt to doser mRNA-vaksine eller en
kombinasjon av Vaxzevria + mRNA-vaksine.
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