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Informasjonsbrev nr 31 om koronavaksinasjonsprogrammet 
 
Dette brevet inneholder informasjon om: 
 

1. Anbefaling om oppfriskningsdose til eldre og sykehjemsbeboere 

2. Anbefaling om én dose mRNA-vaksine til Janssen-vaksinerte 

3. Dose 2 til 16-17 åringer 

 
 

1. Anbefaling om oppfriskningsdose til eldre og sykehjemsbeboere  
 
Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet å følge Folkehelseinstituttets anbefaling om å tilby en 

oppfriskningsdose (boosterdose) til de eldre aldersgruppene.  Rekkefølgen for vaksinasjon bør følge samme 

aldersprioritering som ved grunnvaksinasjon, det vil si starte i aldersgruppen 85 år og eldre samt 

sykehjemsbeboere, og deretter aldersgruppene 75-84 år og til slutt aldersgruppen 65-74 år. 

Oppfriskningsdosen kan gis tidligst 6 måneder etter dose 2. Folkehelseinstituttet anbefaler at vaksinen som 

tilbys som oppfriskningsdose skal være godkjent til dette formål av det europeiske legemiddelbyrået EMA. Det 

er foreløpig kun Comirnaty (BioNTech/Pfizer) som har en slik godkjenning og som skal brukes til 

oppfriskningsvaksinasjon. 

 

Kommunene må selv planlegge antall og bestille vaksinedoser til oppfriskningsvaksineringen av de eldste. 

Distribusjonskapasiteten som brukes til kjøletransport av koronavaksiner vil i oktober brukes til distribusjon av 

influensavaksiner. Bestillinger av nye doser med Comirnaty vil derfor ikke kunne leveres ut til kommunene før 

tidligst uke 44. For distribusjon i uke 44 vil bestillingsfrist være senest onsdag 20. Oktober. Mer detaljer om 

bestilling av vaksiner vil bli kommunisert ut til kommuner via statsforvaltere og melding på FHI.no. Kommuner 

kan allerede nå starte planlegging av boosterdose til eldre dersom de har doser med Comirnaty tilgjengelig.  
 

Det er viktig at ikke oppfriskningsdose med koronavaksine går på bekostning av influensavaksinasjon. Samtidig 

bruk av influensa- og koronavaksine anbefales ikke, og det bør gå minst én uke mellom influensavaksine og 

koronavaksine. Tilbud om oppfriskningsdose må derfor koordineres med den planlagte gjennomføringen av 

årets influensavaksinasjon. 
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Ved kapasitetsutfordringer i kommunene gjelder følgende prioriteringer: 

1. Dose 1 med koronavaksine til uvaksinerte 

2. Dose 2 med koronavaksine til delvis vaksinerte 

3. Dose 3 med koronavaksine til personer med alvorlig svekket immunforsvar 

4. Sesonginfluensavaksine til definerte risikogrupper 

5. Oppfriskningsdose til eldre, med aldersprioritering som beskrevet over 

 

Folkehelseinstituttet vil komme tilbake med mer informasjon om gjennomføringen av vaksinasjon.   

 

2.  Anbefaling om én dose mRNA-vaksine til Janssen-vaksinerte  

 
Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet å følge Folkehelseinstituttets anbefaling om å tilby 
én dose mRNA-vaksine til dem som har fått én dose Janssen-vaksine.  
Se fhi.no/oppdatering_vurdering-rundt-behov-for-booster-dose-til-personer-vaksinert-med-janssen-vaksinen.pdf 
 
Fullvaksinasjon med Janssen-vaksinen, som består av bare én dose, ser ut til å gi noe lavere beskyttelse mot 
infeksjon og koronasykdom. Vi anbefaler derfor at de som har fått en dose Janssen-vaksine, tar en dose mRNA-
vaksine i tillegg for å øke beskyttelsen mot smitte med koronaviruset og mot alvorlig forløp av covid-19. Det er 
i overkant av 4 000 personer som er registrert vaksinert med Janssen-vaksinen i Nasjonalt vaksinasjonsregister, 
SYSVAK.   
 
Vi ber kommunene tilby dette på lik linje med øvrige covid-19 vaksiner til innbyggere som oppholder seg i 
kommunen, men innbyggere som har mottatt bare én dose Janssen-vaksine, må selv ta ansvar for å kontakte 
kommunens vaksinasjonstilbud. Vi vil sende ut en nyhetssak.  
 
Vi anbefaler et intervall på 8-12 uker mellom Janssen-vaksinen og mRNA-vaksine. Vi minner om 
registreringsplikten i SYSVAK.   

  
3. Dose 2 til 16-17 åringer 

FHI har på nytt vurdert ny kunnskap om vaksiners effekt og bivirkninger hos unge, og opprettholder anbefaling 
om to vaksinedoser til ungdommer født i 2004 og 2005, se fhi.no/svar-pa-oppdrag-53-om-dose-to-til-16-17-
aringer.pdf.  
Det anbefales at intervallet strekkes til 12 uker, men det er mulig å planlegge for intervaller ned mot 8 uker 
hvis det er praktiske forhold som tilsier dette. Med bakgrunn i mer utstrakt bruk blant ungdom i svært mange 
land og dermed en bedre kjent bivirkningsprofil, er det anbefalt at Comirnaty benyttes til vaksinasjon av 
ungdom, og ikke Spikevax. Det er om lag 96 % av ungdom som har fått Comirnaty som første dose, og 4 % som 
har fått Spikevax. De som har fått første dose Spikevax anbefales også vaksinen Comirnaty som andre 
vaksinedose, men det må være mulig for den enkelte å velge Spikevax som andre vaksinedose dersom de 
ønsker et homologt vaksinasjonsregime. 

Vennlig hilsen 

Geir Bukholm Are Stuwitz Berg 
Smitteverndirektør Avdelingsdirektør, avd. Smittevern og vaksine 
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