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Informasjonsbrev nr 38 om koronavaksinasjonsprogrammet 

Dette brevet inneholder informasjon om: 
1. Vaksinering av barn 5 til 11 år med alvorlig underliggende sykdom 

2. Endret intervall for oppfriskningsdoser 

3. Presiseringer om drop-in vaksinering og kveldstilbud 

4. Mer om vaksinasjonskapasitet i kommunene 

5. Bruk av ulike vaksiner og kombinasjon av vaksiner 

6. Viktig påminnelse for kommuner som har Moderna (Spikevax) oppbevart på frys 

7. Vaksinering av flyoperativt personell som er involvert i pasienttransport 

 

 
1. Vaksinering av barn 5 til 11 år med alvorlig underliggende sykdom 

Barn i alderen 5-11 år, også de med alvorlig grunnsykdom, har svært lav sannsynlighet for å bli innlagt på 
sykehus på grunn av covid-19 infeksjon. Enkelte barn med alvorlig grunnsykdom kan likevel ha nytte av den 
beskyttelsen koronavaksinen gir, og det kan bidra til at de lettere kan delta på skole og aktiviteter. 
 
Folkehelseinstituttet har derfor utvidet rådene om vaksinasjon mot koronavirus til å gjelde barn i alderen 5 til 
11 år med alvorlige grunnsykdommer. 
 
Grunnsykdommer hos barn i alder 5-11 år som gjør at man kan få tilbud om koronavaksine vil være: 

• Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).  

• Immunsvikt (inkluderer de som har alvorlige former) 

• Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år   

• Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt 

immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)  

• Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller 

lungefunksjon   

• Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon   

• Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege 
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Det er estimert at tilbudet vil omfatte omkring 3000 barn i Norge. Det vil komme en egen barnevaksine med et 
lavere antigeninnhold til dette formålet. Siden det er relativt få barn som omfattes av tilbudet, og fordi 
hetteglasset inneholder 10 doser per glass, planlegges det for at dette tilbudet sentraliseres til enkelte 
kommuner i hvert fylke. Det utarbeides nå mer informasjon vedrørende de praktiske aspektene ved dette 
tilbudet.  
 
 

2. Endret intervall for oppfriskningsdoser 

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets anbefaling om å endre intervallet mellom siste dose i 
primærvaksineringen (for de fleste dose 2) og oppfriskningsdose til minimum 5 måneder for alle som anbefales 
en oppfriskningsdose. Bakgrunnen er en situasjon med økt smittepress i samfunnet og dermed økt risiko for 
alvorlig sykdom blant enkelte grupper.  
 
Avstanden fra primærvaksinering til en oppfriskingsdose må være lang nok slik at immunresponsen har 
modnet tilstrekkelig etter primærvaksinasjonen, men en oppfriskningsdose skal heller ikke gis før det er et 
reelt behov for en slik oppfriskning. Ved å redusere intervallet til 5 måneder får vi en mulighet for raskere og 
mer fleksibel vaksinasjon, men samtidig nok tid mellom dosene til å oppnå god nok effekt. Det kan komme 
ulike vurderinger for ulike grupper i tiden som kommer. 
 
Anbefalingen om 5 måneder mellom siste dose i primærvaksineringen og oppfriskningsdose gjelder for alle 
personer som til nå er anbefalt en oppfriskningsdose: 
 

• personer 45 år og eldre, samt sykehjemsbeboere 

• personer 18-44 år med underliggende medisinske tilstander som gir høy risiko for alvorlig sykdom av 

covid-19 

• ansatte i helse- og omsorgstjenesten  

 
Kommunene vil med dette ha større fleksibilitet i innkallingen til oppfriskningsdose. Som tidligere omtalt bør 
kommunene innkalle de som har ventet lengst siden grunnvaksinasjon, men man trenger ikke følge en streng 
aldersprioritering. Det er viktig at kapasiteten i kommunen utnyttes så godt som mulig.   
 

 

3. Presiseringer om drop-in vaksinering og kveldstilbud 

I henhold til covid-19 forskriften skal nå kommunene etablere et tilgjengelig tilbud for covid-19-vaksinasjon 
som ikke krever timebestilling og som også er tilgjengelig utenom vanlig kontortid. Kommunen kan gi 
vaksinasjonstilbudet selv, eller etter avtale med andre offentlige eller private tjenesteytere. 
 
Hensikten med dette er å øke tilgjengeligheten for innbyggerne, slik at man kan få økt vaksinasjonsdekning 
både for grunnvaksineringen med 1. og 2. dose og oppfriskingsdoser til de som er anbefalt det.  
 
Det er fra regjeringen ikke kommet konkrete føringer utover at det skal være åpent uten timebestilling og også 
utenfor kontortid. Kommunene er svært forskjellige og det må derfor vurderes i den enkelte kommune 
hvordan dette tilbudet etableres, men FHI legger følgende til grunn: 
 

• Dette må være et tilbud som er åpent hver uke, altså minimum må det være en kveld per uke og helst 

flere. 

• Det må være åpent mange nok timer utenfor kontortid til at tilbudet reelt sett gir en bedre 

tilgjengelighet, eksempelvis åpning til kl 20 på kvelden. 

• Tilbudet uten timebestilling bør også være tilgjengelig på dagtid. 

• Tilbudet må være åpent for alle som oppholder seg i kommunen. 
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Når kommunene organiserer dette tilbudet er det altså viktig at de forholder seg til intensjonen bak denne 
paragrafen i covid-19 forskriften om åpent og tilgjengelig vaksinasjonstilbud, samt sin plikt i henhold til 
forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram om å tilby alle som oppholder seg i kommunen vaksiner som er 
anbefalt. 
 
 

4. Mer om vaksinasjonskapasitet i kommunene 

Som tidligere skrevet er kommunene fra regjeringen bedt om å oppskalere til en vaksinasjonskapasitet som 
tilsvarer 400 000 doser per uke til ut januar, og regjeringen har sagt at de vil kompensere for dette økonomisk. 
Vi ber kommunene vurdere følgende for å sikre vaksinasjonskapasiteten slik regjeringen har bedt om: 
 

• Søk interkommunale samarbeid der det er mulig. Dette kan også brukes for å sikre et åpent og 

tilgjengelig vaksinasjonstilbud som beskrevet over. 

• Vurder samarbeid med apotek og andre helsetjenestetilbydere (for eksempel bedriftshelsetjenester) i 

kommunen. Kommunene står fritt til å inngå avtale med private tilbydere. Selv om det er logistisk mer 

krevende med koronavaksiner, ettersom de kommer i flerdoseglass, er dette gjort i flere kommuner. 

• Etabler samarbeid med andre offentlige og frivillige organisasjoner: Røde Kors hjelpekorps, Norsk 

Folkehjelp, Sivilforsvar, Forsvarets sanitet. 

  
 

5. Bruk av ulike vaksiner og kombinasjon av vaksiner 

Spikevax (Moderna) bestilles nå i liten grad fra kommunene. Vi minner om at dette er en svært effektiv 
vaksine, og særlig hos de med svakt immunforsvar er dette et godt valg. Begrensingene om bruk av Spikevax 
gjelder aldersgruppen fra 30 år og yngre (og særlig menn) på grunn av en økt risiko for den sjeldne 
bivirkningen myokarditt i yngre aldersgrupper. Vi oppfordrer kommunene til å bestille og ha Spikevax 
tilgjengelig som oppfriskingsdose. Det kan bli aktuelt å sende ut en større andel Spikevax i tiden som kommer. 
 
Vi har tidligere skrevet at man godt kan kombinere ulike koronavaksiner ved dose 1 og 2. Det gjelder også om 
én av disse ikke er EU-godkjent vaksine satt i utlandet. Samme prinsipp gjelder også ved oppfriskningsdose. 
Hos enkelte (bl.a. de som fikk Vaxzevria (AstraZeneca) som første dose) kan det bety 3 ulike vaksiner gjennom 
vaksineringsløpet dersom de tilbys ulike mRNA-vaksiner som dose 2 og oppfriskningsdose. Det forventes minst 
like god beskyttelse dersom vaksinene gis i kombinasjon (dvs. ulike vaksiner ved dose 1, 2 og/eller 3), som når 
alle dosene gis med samme vaksine. Anbefalingen om å velge Comirnaty (Pfizer) hos de 30 år og yngre gjelder 
også ved oppfriskningsdose. 
 
 

6. Viktig påminnelse for kommuner som har Moderna (Spikevax) oppbevart på frys 

Sjekk holdbarhetsdatoen som er påtrykt originalemballasjen før vaksinene tas i bruk. Holdbarhet i kjøleskap er 
30 dager, men ikke utover utløpsdato angitt på originalpakningen. 
 
Flere kommuner mottok Moderna i uke 34-35 som har utløpsdato 28.11.2021.  
 
Vaksinen skal ikke benyttes etter holdbarhetsdatoen og må destrueres. 
 
Kommuner som trenger ny levering av Moderna (Spikevax) i uke 51 bes sende e-post til 
vaksineforsyningen@fhi.no innen mandag 13. desember kl 12.00. 
 
 
 

mailto:vaksineforsyningen@fhi.no
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7. Vaksinering av flyoperativt personell som er involvert i pasienttransport 

Flyoperativt personell skal bli tilbudt oppfriskningsdose. Dette gjelder Norsk luftambulanse, 330 skvadron, 
Babcock, Lufttransport, CHC, Bristow og 337 skvadron (kystvakt). Kommuner skal tilby oppfriskningsdose til 
disse personene på linje med annet førstelinje helsepersonell.  
 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

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

 
 
 
 
 


