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Oppdragstekst
Helse- og omsorgsdepartementet ber om et notat vedrørende FHIs anbefaling om vaksinering av
studenter, som har annen bostedskommune enn studiekommune, med dose 2.

Folkehelseinstituttets anbefaling
Folkehelseinstituttet anbefaler at:
•
•

Studentene tilbys første dose i kommunen hvor de er folkeregistrert
Studentene tilbys andre dose i studiekommunen etter semesterstart dersom de ikke allerede
er fullvaksinert

Folkehelseinstituttets vurdering
Bakgrunn
Lett tilgang er en viktig forutsetning for å sikre høy vaksinedekning. Det er cirka 300 000 studenter i
Norge. En god andel av disse bor i en annen kommune enn der de er folkeregistrert. De fleste voksne
vil motta dose 1 i løpet av sommeren 2021, og mange studenter vil ikke oppholde seg på
studiestedet i denne perioden. Det er nærliggende å anta at dette særlig gjelder studenter som ikke
er folkeregistrert der de studerer.
For å lykkes med den storstilte vaksinasjonen av hele den voksne befolkningen med vaksiner med en
krevende distribusjon, er vi avhengige av å fordele, innkalle og vaksinere hoveddelen av den norske
befolkning via sin folkeregistrerte kommune. Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram gir
imidlertid kommunen også ansvar for å vaksinere de som midlertidig oppholder seg i kommunen.
Ifølge opplysninger fra Lånekassen har rundt 100 000 studenter en annen bostedskommune enn
studiekommune. Storbynettverket og KS har laget en foreløpig liste som estimerer antall tilreiste
studenter per studiested. Denne oversikten anslår at det er cirka 90 000 personer som har annen
bostedskommune enn studiekommune, men denne listen inneholder imidlertid ingen informasjon
om Oslo og Stavanger. Det endelige tallet forventes derfor å være høyere enn 100 000 doser. Det er
foreløpig uklart hvor mange av studentene som har tatt første dose i hjemkommunen, og som vil
motta tilbud om dose 2 i hjemkommunen før de drar til studiestedet.

Forslag til løsning
FHI foreslår at studenter mottar dose 1 i folkeregistrert kommune, siden dette sikrer den mest
effektive og sikreste måten å tilby innbyggerne vaksine i koronavaksinasjonsprogrammet. FHI foreslår
Folkehelseinstituttet

at studiekommunene kan gjennomføre vaksinering med dose 2 til studenter etter at kommunene har
tilbudt første vaksinedose til egne innbyggere over 18 år (alle født i 2003 eller senere).

Fordeling av doser
FHI foreslår at man setter til side anslagsvis 100 000 doser Moderna-vaksine i uke 33 som fordeles til
de kommunene med studiesteder som har behov for minst 100 doser (minste pakkestørrelse). For
kommuner med mindre behov foreslås det at dette kan løses innenfor rammen av tildelte doser til
kommunene gjennom ordinær tildeling. Folkehelseinstituttet vil komme tilbake til hvordan en slik
fordeling vil foregå, og vil jobbe for å finne en god løsning i samarbeid med både kommune- og
utdanningssektoren.
FHI foreslår videre at vaksinering gjennomføres i kommunen som en del av deres ordinære
vaksinasjonssystem. På denne måten slipper de å etablere nye ordninger, og da kan doser som ikke
brukes til studentvaksinering brukes til dose 2 til kommunens øvrige befolkning.

Gjennomføring i kommunen
Studiekommunene vil normalt ikke har noe register over studenter som er folkeregistrert andre
steder. Studiekommunene har i henhold til forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram plikt til å tilby
vaksine til de som midlertidig oppholder seg i kommunen. Kommuner bør derfor allerede ha egne
registreringsordninger på plass som gjør det mulig for de som har krav på å bli vaksinert, men som
ikke er folkeregistret der.
Dersom det allerede finnes slike ordninger på plass, vil det være naturlig at studentene oppfordres til
å aktivt melde seg via den samme ordningen. Om det ikke finnes egne løsninger for å registrere seg
for vaksinasjon i kommunen, bør dette opprettes. Alternativt kan det etableres dialog med
universitetene/høgskolene for å se om de kan være behjelpelig med å fremskaffe informasjon om
registrerte studenter i kommunen. Det bør uansett opprettes et samarbeid mellom kommunen og
dens universiteter/høgskoler slik at de kan bidra til å informere sine studenter om hvordan de går
frem for å få vaksine i kommunen de studerer.
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