
   

 

Folkehelseinstituttet 
 

Oppdragstekst  

De to mRNA vaksinene (Comirnaty og Spikevax) har midlertidig markedsføringstillatelse for personer 

12 år og eldre. I USA, Canada og europeiske land som Danmark og Finland tilbys vaksinen til alle i 

denne aldersgruppen. I Norge tilbys vaksinen i dag til personer 12-17 år med risiko for å bli alvorlig 

syke av koronaviruset. Helse- og omsorgsdepartementet viser til svar på oppdrag 43 vedr vaksinasjon 

av barn under 18 år i familier med personer som krever spesiell beskyttelse. Departementet ber om 

at den endelige vurderingen om vaksinering av denne gruppen tas i forbindelse med vurderingene av 

denne gruppen samlet, i tråd med FHIs anbefaling. Det vises imidlertid til at FHI mener at Helse- og 

omsorgsdepartementet med bakgrunn i den avgitte besvarelse av oppdrag 43 kan velge å gi en 

anbefaling om å vaksinere barn, 12 år og eldre, i familier med immunsvekkede personer i de tilfeller 

der leger i samråd med familiene finner at barna utsettes for urimelige belastninger på grunn av den 

den aktuelle familiesituasjonen. 

Helse- og omsorgsdepartementet ber på den bakgrunn FHI om å informere fastlegene om at de har 

denne muligheten, samt informere befolkningen på egnet måte om at fastlegene har denne 

muligheten. 

 Det bes om tilbakemelding på oppdraget innen onsdag 18. august. 

 Kontaktpersoner: Øystein Riise og Astri Knapstad. 

 

Folkehelseinstituttets vurdering 

Folkehelseinstituttet viser til vårt svar på oppdrag 43 om behov for vaksinering av barn og unge i 

familier som krever spesiell beskyttelse. Som det fremgår av oppdragsteksten, og i tråd med 

anbefalingene til Folkehelseinstituttet i nevnte oppdragsbesvarelse, skal den endelige vurderingen av 

behovet for vaksinasjon av disse barna tas sammen med i den generelle vurderingen av vaksinasjon 

av barn 12 til 15 år.  

Som utsvar til beslutningen fra Helse- og Omsorgsdepartementet som fremgår av oppdragsteksten, 

har FHI i dag i informasjonsbrev 26 tatt med følgende:  

COVID-19 VAKSINASJONSPROGRAMMET 

Svar på Oppdrag 43 B – 

Informasjon om vaksinasjon av barn  

under 18 år i familier med personer som 
krever spesiell beskyttelse  
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Som kjent har de to mRNA vaksinene Comirnaty og Spikevax, midlertidig markedsføringstillatelse for 

personer 12 år og eldre. Folkehelseinstituttet jobber med å gi en anbefaling til regjeringen om 

eventuell vaksinasjon til barn ned til 12 år, utover den gjeldende anbefalingen om at barn med særlig 

alvorlig underliggende sykdom bør tilbys vaksine. I vurderingen om vaksinasjon av barn og unge vil 

den direkte beskyttelsen vaksinen gir veies opp mot mulige bivirkninger, men også den indirekte 

smittereduserende effekten av et vaksinasjonstilbud i denne gruppa vil inngå i vurderingen. 

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at i påvente av denne vurderingen kan fastleger 

anbefale vaksinering av barn som er 12 år og eldre hvor barna utsettes for urimelige belastninger og 

sosiale restriksjoner på grunn av immunsvekkede personer i samme husholdning. Familien må tas 

med på råd, og barnet skal også høres.  Det er aktuelt å vaksinere barn over 12 år dersom barnets 

livssituasjon påvirkes i stor grad av å forbli uvaksinert. Det er i denne omgang ikke det 

immunsupprimerte familiemedlemmets behov for indirekte beskyttelse som skal vektlegges. Barnet 

bør få vaksine som en del av kommunens øvrige vaksinasjonstilbud.  

Folkehelseinstituttet bemerker at det under pandemien ikke har vært anbefalt fra oss eller Norsk 

barnelegeforening å holde barn hjemme fra skolen for å beskytte immunsupprimerte pårørende. Med 

en sterkt økende andel vaksinerte og høy vaksinasjonsdekning hos alle i risikogruppen er denne 

anbefalingen fortsatt gjeldende. 

Brevet vil også gå i kopi til allmennlegeforeningene med oppfordring om å dele informasjonen i deres 

kanaler. Brevet vil også tilgjengeliggjøres på fhi.no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


