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Informasjonsbrev nr. 7 - Om kommunikasjonstiltak i koronavaksinasjonsprogrammet 

Dette brevet inneholder informasjon fra Folkehelseinstituttet om hva som foreløpig er planlagt av 
informasjonsformidling og kommunikasjonstiltak i forbindelse med koronavaksinasjonsprogrammet. 

FHI vil gi informasjon til befolkningen, helsepersonell, kommuner og helseforetak. Informasjonen kan finnes 
samlet på nettsiden www.fhi.no/kvp. Tekster er både på norsk og engelsk. Der finnes blant annet 
koronavaksinasjonsveilederen, aktuelle nyheter og relevante artikler. Informasjonsmateriell for nedlasting 
legges ut på samme temaside etter hvert som det ferdigstilles. Temasiden vil bli kontinuerlig oppdatert i takt 
med koronavaksinasjonsprogrammets utvikling. 

Tilgjengelig informasjonsmateriell: 

Mye av informasjonsmateriellet er nå under utvikling og noe er ferdig. Her er en liste over hva som er ferdig og 
hva som kommer:    

Animasjonsfilmer “slik godkjennes koronavaksine” kan lastes ned fra Vimeo. Denne kan dere legge ut på 
nettsiden deres og/ eller i sosiale medier om dere ønsker. 

Plakater med åpent felt hvor kommunen selv kan skrive inn tid og sted for vaksinasjon. Denne vil bli klar og 
nedlastbar fra temasiden i uke 51. Plakatene fås på bokmål, nynorsk, samisk og engelsk. 

Opptak fra webinar om vaksinasjonen i finnes på http://www.fhi.no/kvp.  

Koronavaksinasjon på 1-2-3, Kortfattet digital brosjyre på bokmål, nynorsk, samisk og engelsk publiseres uke 
52. Flere språk publiseres så snart det er klart (totalt 45 språk) 

Digital brosjyre per vaksinetype (tosidig A4-ark) som kan skrives ut og gis til de som skal vaksineres/blir 
vaksinert. Denne vil bli oversatt til 45 språk, og blir klargjort så snart godkjenning av vaksine(r) foreligger. 

Vaksinasjonskort og egenerklæringsskjema som kan benyttes i forbindelse med vaksinasjon lastes ned fra 
nettsiden fra uke 52. Skjemaene fås på bokmål, nynorsk, samisk og engelsk. Vaksinasjonskortet kan deles ut til 
personer som ikke har tilgang til et elektronisk vaksinasjonskort på helsenorge.no, og er tilgjengelig på norsk 
og engelsk. 

Animasjonsfilm “slik følger vi med på mistenkte bivirkninger” er under utvikling og vil bli tilgjengelig i midten 
av januar. 

Lenke til kommunenes nettinformasjon 

FHI ber om at alle kommuner legger ut informasjon på sine nettsider om hvordan koronavaksinasjon skal 
organiseres i deres kommune. Dette vil også bidra til mindre pågang fra innbyggere som ønsker å bestille time 
til vaksinasjon, men som ikke blir prioritert i første omgang. På www.fhi.no ligger det en mal med tekst som er 
ment som støtte i dette arbeidet. Videre ber vi den enkelte kommune om å sende lenke til 
nettredaksjon@fhi.no med lenke(url) hvor kommunen har lagt informasjon på sine nettsider. Denne lenken vil 
 bli benyttet i et kart som gir oversikt over hvordan koronavaksinasjon er organisert i den enkelte kommune.   

http://www.fhi.no/kvp
https://vimeo.com/487191629
http://www.fhi.no/kvp
http://www.fhi.no/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/informasjonsmateriell-til-kommuner/
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Nasjonal informasjonskampanje 

FHI jobber også med å utvikle en nasjonal informasjonskampanje til bruk på TV, boards, i avisannonser, radio 
og i sosiale medier fra og med januar. Dere vil motta et nytt informasjonsbrev med informasjon om dette så 
snart kampanjen er klar. 

Oppdateringer i koronavaksinasjonsveilederen for kommuner og helseforetak 

Ingen vaksiner er så langt godkjent, men det er sannsynlig at mRNA-vaksinen fra Pfizer/BioNTech kan være 
den første godkjente og tilgjengelige vaksinen, og at den kan bli tilgjengelig for Norge snarlig. 

Det er kommunene som etter forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram skal tilby og gjennomføre 
koronavaksinasjon til dem som anbefales å ta vaksine og som oppholder seg i kommunen. Dette har 
kommunene lang erfaring med i forbindelse med barnevaksinasjonsprogrammet, den årlige 
sesonginfluensavaksinasjonen, samt vaksineringen under svineinfluensapandemien. Tilbudet skal gi i den 
rekkefølgen som er oppgitt koronavaksinasjonsveilederen. https://www.fhi.no/nettpub/
koronavaksinasjonsveilederen-for-kommuner-og-helseforetak/ 

Gitt spesielle krav til oppbevaring og begrenset holdbarhet av Pfizer/BioNTech sin vaksine vil vaksinering kreve 
detaljert planlegging. Folkehelseinstituttet har derfor sammen med Helsedirektoratet og representanter fra 
Norsk sykepleierforbund, Norsk forening for allmennmedisin, Allmennlegeforeningen, Norsk 
samfunnsmedisinsk forening og representanter fra kommunesektoren oppnevnt av KS, laget et eget dokument 
som skal hjelpe kommunene i planleggingen av vaksinering med denne vaksinen.  

Detaljert veiledning for vaksinasjon i kommunene med vaksine som krever ultrakjølekjede (PDF) 

Vennlig hilsen 

Geir Bukholm  Anita Daae 
Direktør Smittevern Prosjektleder kommunikasjon 

Kopi til: HOD, Hdir, RHF, Rådmenn/fylkesmenn 
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