
Til alle landets kommuner 

 

 

Norge får over 1 million flere koronavaksinedoser 

Regjeringen har inngått en avtale som sikrer Norge 1 000 800 ekstra doser av Spikevax fra Moderna. 

Økningen innebærer at alle personer over 18 år vil få tilbud om to doser innen uke 36. Befolkningen 

vil dermed bli fullvaksinert 2-3 uker raskere enn tidligere antatt. Dette er en stor fordel i møte med 

økende smitte denne høsten. Selv om effekten mot alvorlig sykdom er god etter en dose, er den ikke 

god nok mot det å bli smittet eller kunne smitte videre  

Dosene vil bli sendt kommunene i uke 34 og 35. Sammen med de allerede planlagte dosene i 

denne/disse ukene, vil det bety at det vil bli distribuert over 1 millioner doser til landets kommuner i 

uke 34 og over 600 000 doser i uke 35. Dosefordelingsliste for uke 34 publiseres fredag 13. august  

I uke 34 vil totalt 200 kommuner motta Spikevax fra Moderna. De fleste av disse kommunene har 

ikke mottatt Spikevax tidligere. Det er viktig at alle kommuner er godt orientert om håndteringen av 

denne vaksinen, og det vises til FHIs vaksinasjonsveileder. 

Med denne økningen vil mange som mottok Comirnaty (BioNTech/Pfizer) som dose 1 motta 

Spikevax som dose 2; . Som kommunisert tidligere anses de to tilgjengelige mRNA-vaksinene, 

Spikevax og Comirnaty, som likeverdige. De bygger på den samme teknologien, og det å kombinere 

ulike koronavaksiner gir minst like god beskyttelse og medfører ingen større risiko for alvorlige 

bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent.  

Som opplyst om i informasjonsbrev 24 og 25 skal de som har ventet lengst på dose 2 prioriteres 

først. Mange vil nå få et kortere intervall enn de planlagte 12 ukene, og kommunene må ha gode 

rutiner for å sikre at minimumsintervallet opprettholdes. Minimumsintervallet er på 21 dager for 

Comirnaty og 28 dager for Spikevax. Ved kombinasjon av to ulike mRNA-vaksiner anbefaler FHI et 

minimumsintervall på 4 uker mellom dosene. 

Begge mRNA-vaksiner har en holdbarhet på 31 dager i kjøleskaptemperatur. Spikevax distribueres 

frossen, og kan evt. oppbevares i fryser (-25° og -15 °C) hos mottaker for lengre holdbarhet, ref. 

merking på pakningen.  Vaksinen bør ikke fryses på nytt etter tining, 

Det er svært viktig at kommunene sikrer tilstrekkelig og forskriftsmessig lagring nå som det sendes 

ut større mengder vaksine. I de fleste kommuner vil det fortsatt være flere som venter på dose enn 

det antall doser som nå sendes ut. Mange steder vil det også være en del som så langt ikke har 

mottatt dose 1. Hvis en kommune ikke kan motta oppsatt levering, må beskjed gis snarest mulig til 

vaksineforsyningen@fhi.no.  

Denne store økningen i leveranser til kommunene medfører to endringer i forhold til tidligere 

kommunikasjon: 

• Kommuner kan selv velge å prioritere ansatte i skoler og barnehager for dose 2. 

• Vi kommer ikke til å sende ekstra doser til studenter som er folkeregistrert utenfor kommunen 

de studerer i. De dosene som allokeres nå er nok til å dekke studenter som oppholder seg i 

kommunen. 

https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/koronavaksine/
https://www.fhi.no/publ/brev/informasjonsbrev-nr-24-om-koronavaksinasjonsprogrammet/
https://www.fhi.no/publ/brev/informasjonsbrev-nr-25-om-koronavaksinasjonsprogrammet/
mailto:vaksineforsyningen@fhi.no


Det er viktig at kommunene nå fortsetter å ha fokus på å nå alle med vaksiner, og særlig kartlegge 

om det er grupper av befolkningen som har lavere vaksinedekning og som det må jobbes spesifikt 

mot. Vi viser til Verktøykasse for et likeverdig vaksinasjonstilbud i FHIs vaksinasjonsveileder. 

FHI vil snarlig komme tilbake med informasjon om videre distribusjon av koronavaksiner nå når vi 

nærmer oss å ha tilbudt alle voksne både dose 1 og dose 2. 

https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksinasjon/verktoykasse/?term=&h=1

