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Hvem   

Grunnvaksinasjon  Oppfriskningsdose  
Merknad  

  
Vaksine 

Antall 
doser 

Intervall Vaksine 
Minimums-

intervall 

Barn under 5 år - - - - - 
• Koronavaksinene er ikke godkjent for barn 

under 5 år. 

5-11 år 
(årskull 2010-2016 og barn 
født i 2017 som har fylt 5 år) 

 Comirnaty 10 µg/dose 
 

(Egen barneformulering 
med oransje plastlokk 

på hetteglass. Barn som 
har fylt 12 år kan få 

Comirnaty 30 µg/dose) 

1 eller 2 8–12 uker  - - 

• Kan vaksineres med 1 eller 2 doser dersom 
foresatte ønsker det. 

• Vaksinasjon er mest aktuelt for: 
o Barn med kroniske sykdommer 

(samme gruppe som anbefales 
influensavaksine) 

o Familier der barn har nær kontakt 
med personer med særlig behov for 
beskyttelse 

o Barn som har økt risiko fordi de skal 
flytte til eller oppholde seg i land 
med høyere smitterisiko eller 
dårligere tilgang til helsetjenester 
enn i Norge, eller barn som av 
andre grunner lever i en utsatt 
situasjon 

• Dersom barn vaksineres, vurderes én dose å ha 
best nytte-ulempebalanse 

• Gjennomgått covid-19 regnes som en 
immunologisk hendelse og reduserer behovet 
for vaksinedoser. 

5–11 år med alvorlig 
grunnsykdom 
(årskull 2010-2016 og barn 
født i 2017 som har fylt 5 år)  

 Comirnaty 10 µg/dose 
 

(Egen barneformulering 
med oransje plastlokk 

på hetteglass. Barn som 
har fylt 12 år kan få 

Comirnaty 30 µg/dose) 

 2 8–12 uker  -  -  

• Bør grunnvaksineres med 2 doser. Personer 
med alvorlig svekket immunforsvar bør 
grunnvaksineres med 3 doser. 

• Tilpasset vaksinasjonsregime (ned til 3 ukers 
intervall) er aktuelt for noen barn med alvorlig 
grunnsykdom, basert på legevurdering. 
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Hvem  
 

Grunnvaksinasjon Oppfriskningsdose 
Merknad 

 
Vaksine 

Antall 
doser 

Intervall Vaksine 
Minimums-

intervall 

 
 
12–15 år 
(årskull 2006-2009) 
   

Comirnaty  1 eller 2 8–12 uker   -  -  

• Kan vaksineres med 1 eller 2 doser dersom 
foresatte/barnet selv ønsker det.  
 

• Gjennomgått covid-19 regnes som en 
immunologisk hendelse og reduserer behovet 
for vaksinedoser.  

12–15 år med alvorlig 
grunnsykdom 
(årskull 2006-2009)  

Comirnaty 2 8–12 uker - - 

• Bør grunnvaksineres med 2 doser. Personer 
med alvorlig svekket immunforsvar bør 
grunnvaksineres med 3 doser. 

• Tilpasset vaksinasjonsregime er aktuelt for 
noen, basert på legevurdering. 
Minimumsintervall på 3 uker mellom doser må 
overholdes.   

• De som tidligere har gjennomgått covid-19 
anbefales 1 dose koronavaksine.  

16–17 år  
(årskull 2004, 2005) 
  

Comirnaty  2  8–12 uker  -  -  

• Bør grunnvaksineres med 2 doser. Personer 
med alvorlig svekket immunforsvar bør 
grunnvaksineres med 3 doser. 

• Personer vaksinert med Spikevax som dose 1, 
bør tilbys Comirnaty som dose 2. 

• De som tidligere har gjennomgått covid-19 
anbefales 1 dose koronavaksine. 

• Personer født i 2004 som har fylt 18 år kan ta 
oppfriskningsdose hvis de ønsker 
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Hvem  
 

Grunnvaksinasjon  Oppfriskningsdose  
Merknad 

Vaksine 
Antall 
doser 

Intervall Vaksine 
Minimums-

intervall 

18–44 år  Comirnaty eller Spikevax  2  

Comirnaty  
3–12 uker  

  
Spikevax   
4–12 uker  

Comirnaty  
full dose  

eller  
Spikevax  
halv dose  

20 uker  

• Personer under 30 år bør tilbys Comirnaty. 

• Oppfriskningsdose anbefales til alle mellom 18 
og 44 år med underliggende 
sykdommer/helsetilstander som gir økt risiko 
for alvorlig forløp av covid-19. I tillegg er det 
også åpnet opp for at øvrige i aldersgruppen 
18-44 år kan få oppfriskningsdose.  

Ved alvorlig svekket 
immunforsvar ≥18 år  

Comirnaty eller Spikevax  3  

Comirnaty  
 3 uker  

  
Spikevax   

4 uker  

Comirnaty  
full dose  

eller  
Spikevax  

halv dose   

3 md  

• Personer under 30 år bør tilbys Comirnaty. 

• Behov for ytterligere vaksinasjon utover de 4 
anbefalte dosene til de med mest svekket 
immunforsvar må vurderes individuelt, primært 
av sykehusspesialist.  

Ved høy risiko for alvorlig 
sykdomsforløp (prioriterings-
gruppe 4, unntatt de med 
alvorlig 
svekket immunforsvar)  

Comirnaty eller Spikevax  2  

Comirnaty   
3–12 uker  

  
Spikevax  

 4–12 uker  
  

Comirnaty  
full dose  

eller  
Spikevax  
halv dose  

  

20 uker  • Personer under 30 år bør tilbys Comirnaty. 
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Hvem  
 

Grunnvaksinasjon  Oppfriskningsdose  
Merknad 

Vaksine 
Antall 
doser 

Intervall Vaksine 
Minimums-

intervall 

45–64 år  
Comirnaty eller Spikevax  

  
2  

Comirnaty  
3–12 uker  

  
Spikevax   
4–12 uker  

  

Comirnaty  
full dose  

eller  
Spikevax  
halv dose  

20 uker   

≥65 år  
  

Comirnaty eller Spikevax  2  

Comirnaty  
3–12 uker  

  
Spikevax  

4–12 uker  

Comirnaty  
full dose  

eller  
Spikevax  
halv dose  

20 uker  

• Koronavaksine og influensavaksine kan gis 
samtidig. Samvaksinering bør imidlertid unngås 
hos skrøpelige pasienter og ved bruk av 
adjuvantert influensavaksine (Fluad Tetra). 

• Personer 80 år og eldre kan tilbys en 
2.oppfriskningsdose (dose 4) dersom de selv 
ønsker det og ikke har gjennomgått 
koronasykdom etter dose 3. Intervall mellom 
dose 3 og 4 bør være minst 4 md.  

  
Alle ansatte i helse- og 
omsorgstjenesten  

Comirnaty eller Spikevax  2  

Comirnaty   
3–12 uker  

  
Spikevax  

 4–12 uker  

Comirnaty  
full dose  

eller  
Spikevax  
halv dose  

20 uker 
• Personer under 30 år bør tilbys Comirnaty. 

  

Gravide Comirnaty eller Spikevax  2  

Comirnaty 
 3–8 uker  

 
Spikevax 

 4–8 uker  

Comirnaty  
full dose  

eller  
Spikevax 

halv dose    

20 uker  

• Grunnvaksinasjon anbefales uavhengig av 
trimester 

• Oppfriskningsdose er særlig viktig for gravide i 
2. og 3. trimester om det har gått mer enn 20 
uker siden dose 2, og i første trimester dersom 
det foreligger tilleggssykdom hos den gravide. 

• Personer under 30 år bør tilbys Comirnaty.  

 

Vaksinen Nuvaxovid er tilgjengelig i Koronavaksinasjonsprogrammet. For mer informasjon om bruk se Vaksinasjonsveilederen.  

https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/koronavaksine/#nuvaxovid-novavax

