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Informasjonsbrev nr. 55 om koronavaksinasjonsprogrammet 

Dette brevet inneholder informasjon om:  

1. Planlegging av videre koronavaksinasjon i 2023  
2. Bestilling og distribusjon av koronavaksine  
3. Opprinnelig Comirnaty konsentrat til grunnvaksinasjon – ikke tilgjengelig etter 1.mai 2023   
 

  
1. Planlegging av videre koronavaksinasjon i 2023  

Koronavaksinasjon er en viktig del av regjeringens strategi og beredskapsplan for håndtering av covid-19-
pandemien. Gjeldende beredskapsplan utløper juni 2023. Hvordan koronavaksinasjonsprogrammet 
videreføres etter juni 2023, både når det gjelder organisering og finansiering, er foreløpig ikke endelig 
besluttet.  

FHI har stor forståelse for kommunenes behov for å starte tidlig med planlegging, og derav behov for 
informasjon om hva som bør legges til grunn i planleggingsarbeidet. Vi ber kommunene legge planer for 
følgende:  

• En mulig ny oppfriskningsdose til aldersgruppen 75 år og eldre samt sykehjemsbeboere nå i vår.  

• En oppfriskningsdose til høsten for aldergruppen 65 år og eldre og aldergruppen 18-64 år med 
underliggende risikotilstander.    
 

Det vurderes for tiden om det er behov for en ny dose til aldersgruppen 75 år og eldre samt 
sykehjemsbeboere nå i vår, siden muligheten for en ny bølge med smitte er til stede og disse fikk sin forrige 
dose i sommer og tidlig høst 2022. Dette er ikke endelig besluttet, men kommunene må være forberedt på at 
det kan komme en anbefaling i løpet av kort tid. Kommunene bør ha tilstrekkelig vaksine på lager slik at en 
eventuell oppstart av vaksinasjon kan skje raskt. En eventuell oppfriskningsdose nå i vår til de som er 75 år 
eller eldre bør helst gis i løpet av april for ikke å komme for nær en oppfriskningsdose før neste vinter. Det kan 
derfor være fornuftig for kommunene å ha vaksiner på lager allerede før påske. Se pkt. 2 vedrørende bestilling 
av koronavaksiner levert før påske (uke 14).   
 
Det mest sannsynlige scenarioet for høsten 2023 er at kommunene vil bli bedt om å tilby en ny 
oppfriskningsdose til aldersgruppen 65 år og eldre og enkelte andre risikogrupper før vintersesongen 2023-24. 
Det kan bli aktuelt med flere aldersgrupper, men det er mindre sannsynlig.  
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Det gis ingen konkrete forventninger til stående kapasitet i kommunene, men det forventes at kommunene 
har beredskapsplaner for rask oppskalering avhengig av behov, jf. Forskrift om krav til beredskapsplanlegging.  
 
Samvaksinering med sesonginfluensavaksine  

Anbefalingene for influensavaksinasjon er de samme som foregående sesonger, og målgruppene for 
vaksinasjon er i stor grad overlappende for influensa- og koronavaksinasjonsprogrammet. Tidspunkt for når en 
ny høstsdose med koronavaksine bør gis er ikke endelig avklart, men det er sannsynlig at det kan bli 
samvaksinering med influensavaksine. Kommunene bes planlegge for mulig samvaksinering dersom dette er 
fordelaktig med tanke på kommunens organisering av de to programmene. Det anbefales imidlertid ikke 
samvaksinering av særlig skrøpelige eldre med adjuvantert influensavaksine, da denne vaksinen er forbundet 
med en noe høyere bivirkningsfrekvens.   

 

2. Bestilling og distribusjon av koronavaksine  

Vi minner om at i 2023 er det distribusjon av koronavaksiner annenhver uke. Dette er beskrevet i 
informasjonsbrev 54 og i tidligere nyhetsmelding og i koronavaksinasjonsveilederen .   
Vi oppfordrer kommuner til å bestille nok koronavaksiner for levering i uke 12 (partallskommuner) og 13 
(oddetallskommuner).   

• Bestillingsfristen for levering i uke 12 er utvidet til fredag 10. mars kl 09:00 (nettskjema stenges 
ved frist). Kommuner som alt har lagt inn bestilling for uke 12, men som ønsker å korrigere kan 
legge inn ny bestilling frem til fristens utløp.   

• Bestillingsfristen for levering i uke 13 er onsdag 15. mars kl 23:59.   
 
Det blir ikke levering av koronavaksiner i uke 14 (påsken) og heller ikke i uke 15. Det legges derfor ikke ut 
nettskjema for disse to ukene. Neste ordinære leveringsuker etter påske vil dermed være uke 16 
(partallskommuner) og uke 17 (oddetallskommuner).  
 
Les mer her: Vaksineutsending påsken 2023    
 
Nettskjema for bestilling av koronavaksiner levert i uke 13, 16 og 17 sendes ut til alle kommuner via 
Statsforvalter i uke 10.    
 
Til orientering planlegger FHI å avvikle nettskjema for bestilling av koronavaksiner. Fra og med 1.mai 2023 (uke 
18) skal kommuner bestille koronavaksiner via FHIs nettbutikk https://vaksinebestilling.fhi.no/  på lik linje som 
øvrige vaksiner. Det planlegges for at siste aktuelle leveringsuke som kan bestilles via nettskjema er uke 17. 
Mer informasjon om dette vil følge.   

  
3. Opprinnelig Comirnaty konsentrat til grunnvaksinasjon – ikke tilgjengelig etter 1.mai 2023  

Folkehelseinstituttet har tidligere kommunisert at i de tilfeller hvor det er behov for å starte eller fullføre 
grunnvaksinering, er det de opprinnelige vaksinene Comirnaty og Spikevax som er godkjent til dette formålet 
og som skal brukes. I Informasjonsbrev nr. 54 presiserte FHI imidlertid at dersom de opprinnelige vaksinene 
ikke er tilgjengelige, kan det tilbys Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 eller Spikevax bivalent Original/Omicron 
BA.4-5 til personer som ikke er ferdig grunnvaksinert.  Opprinnelig Spikevax har over en lengre periode ikke 
vært tilgjengelig. Fra 1.mai 2023 (uke 18) vil heller ikke opprinnelig Comirnaty 30 mikrogram/dose konsentrat 
(lilla lokk) være tilgjengelig i Norge lenger. Kommuner bes da bestille Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 i 
stedet.   
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-07-23-881
https://www.fhi.no/publ/brev/informasjonsbrev-nr.54-om-koronavaksinasjonsprogrammet/
https://www.fhi.no/publ/brev/informasjonsbrev-nr.54-om-koronavaksinasjonsprogrammet/
https://www.fhi.no/nyheter/distribusjon-av-koronavaksiner-annenhver-uke-fra-uke-3-2023/#:~:text=Status%20for%20pandemien%20samt%20utvidet,f%C3%A5%20levert%20koronavaksine%20annenhver%20uke.
https://www.fhi.no/nettpub/koronavaksinasjonsveilederen-for-kommuner-og-helseforetak/distribusjon-av-koronavaksiner/vaksinasjon-ved-koronapandemi/#fordeling-og-prioritering-av-vaksinene
https://www.fhi.no/meldinger/vaksineutsending-pasken-2023/
https://vaksinebestilling.fhi.no/
https://www.fhi.no/contentassets/a29b9fb24f184ba896dd48713b1b2ef8/informasjonsbrev-nr.-54-om-koronavaksinasjonsprogrammet.pdf
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Vennlig hilsen 

Are Stuwitz Berg  
Avdelingsdirektør, avd. Smittevern og vaksine    
 
 
Brevet er elektronisk godkjent  
Kopi til: HOD og Hdir 
   

 
 
 
 
 


