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Informasjonsbrev nr 56 om koronavaksinasjonsprogrammet  

Dette brevet inneholder informasjon om:  

1. Ny oppfriskningsdose anbefales til aldersgruppen 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere  
2. Videre vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar  
3. Bestilling av koronavaksiner via nettbutikk  
4. Opprinnelig Comirnaty konsentrat til grunnvaksinasjon – ikke tilgjengelig etter 1.mai 2023  

  

1. Ny oppfriskningsdose anbefales til aldersgruppen 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere  

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler ny oppfriskningsdose til personer 75 
år og eldre, og sykehjemsbeboere.   

Vaksineanbefalinger for våren 2023:  

• Ny oppfriskningsdose anbefales til personer 75 år og eldre, samt sykehjemsbeboere.  

• En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, 
og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer.  

• Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose.   

• Vaksineringen bør gjennomføres i løpet av april.   

Selv om vinterens covid-19-bølge nå ser ut til å være over, er den videre smitteutviklingen utover våren og 
sommeren usikker. Det er foreløpig ikke tegn til en tydelig sesongvariasjon for SARS-CoV-2-viruset slik som for 
influensa, og det er sannsynlig at det vil komme en ny bølge i løpet av de nærmeste månedene.   

Overvåkning av vaksinasjon mot covid-19 viser at de fleste i aldergruppen 75 år og eldre som har tatt 4.dose, 
ble vaksinert i fjor sommer og tidlig høst. Ettersom det er de eldste som er mest utsatt for alvorlig 
sykdomsforløp, og effekten mot alvorlig sykdomsforløp avtar noe over tid, mener FHI det er grunn til å 
anbefale aldergruppen 75 år og eldre en ny dose nå. Dette vil gjøre dem bedre rustet mot en eventuell ny 
smittetopp i perioden frem mot neste vintersesong.    

Folkehelseinstituttet anser det som sannsynlig at aldersgruppen 65 år og eldre, samt de i aldersgruppen 18 til 
64 år med underliggende risikotilstander, vil ha behov for en ny oppfriskningsdose også til høsten, før 
vintersesongen 2023-24. For at en oppfriskningsdose nå i vår ikke skal skape utfordringer for høstens 
vaksinasjonskampanje, bør vaksineringen skje i løpet av april, slik at det kan gå tilstrekkelig tid før den 
planlagte høst-dosen.  
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Hybrid immunitet, det vil si immunitet etter kombinasjon av infeksjon og vaksinasjon, gir bedre beskyttelse 
enn vaksinasjon alene og holder seg godt over tid også hos eldre. Behovet for ny dose nå er derfor lavere for 
dem som i tillegg til vaksinasjon også har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjonsykdom.   

For svært skrøpelige pasienter og terminalt syke pasienter, anbefales som for tidligere doser i 
koronavaksinasjonsprogrammet en nøye avveiing av nytte versus ulempe ved vaksinering.   

Intervall siden forrige dose  

Beskyttelsen mot alvorlig sykdomsforløp blant de eldre avtar over tid, men FHI vurderer at det ikke er behov 
for ny dose før det har gått omtrent 6 md. Preparatomtalene åpner opp for at en oppfriskningsdose kan gis 
med et minimumsintervall på 3 måneder siden forrige dose, men det er etter FHIs vurdering ikke behov for å 
korte ned intervallet til under 6 måneder. Dersom det allikevel er noen som spesifikt ønsker en ny dose før det 
har gått 6 md, vil dette være mulig så lenge godkjent minimumsintervall er overholdt.   

Praktisk gjennomføring  

Kommunene anbefales å legge opp til en booking-løsning eller drop-in på fastsatte tider for de som ønsker en 
ny oppfriskningsdose. Det er ikke behov for aktiv innkalling. Kommunens innbyggere må imidlertid informeres 
godt om når og hvordan vaksinasjonstilbudet er organisert i kommunen og hvordan innbyggerne skal gå frem 
for å få gjennomført vaksineringen.   

For å sikre tilstrekkelig intervall til den planlagte høst-dosen for de eldre, bør de som ønsker ny dose 
oppfordres til å oppsøke tilbudet i løpet av april.  Vaksinering kan tilbys også etter april, men da bør den som 
skal vaksineres orienteres om at vaksineringen kan medføre at intervallet til planlagt ny dose til høsten kan bli 
mindre enn 6 md.  

Det er ingen endring i finansieringsordningen for koronavaksinasjonsprogrammet slik at vaksine og vaksinering 
skal være gratis for de som ønsker vaksine.   

  

2. Videre vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar  

Gitt dagens kunnskap er det FHIs vurdering at det ikke er behov for en generell anbefaling om ny dose i april til 
personer med alvorlig svekket immunforsvar. Dette er imidlertid en heterogen gruppe og behovet for videre 
vaksinasjon kan være avhengig av mange individuelle faktorer.    

Behandlende lege med god innsikt i pasientens livssituasjon og helsetilstand, kan gjøre individuelle vurderinger 
av behov for videre vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar. Disse vurderingene vil det 
være naturlig at primært gjøres av sykehusspesialist. I tilfeller hvor behandlende lege vurderer at det er behov 
for ytterligere doser, eller annen dosestørrelse enn det som allerede er anbefalt, skal det dokumenteres i form 
av et brev som kan medbringes til det kommunale vaksinasjonstilbudet om ikke vaksinen tilbys på sykehuset. 
Dette er beskrevet i Vaksinasjonsveilederen  

  

3. Bestilling av koronavaksiner via nettbutikk    

Mange kommuner har fulgt anbefalingen i informasjonsbrev 55 om å bestille koronavaksiner levert før påske 
(uke 12 og 13). Vi minner om at det ikke er levering av koronavaksiner i uke 14 og 15. Neste mulige 
leveringsuker er uke 16 og 17 (nettskjema for bestilling ligger ute).   

Nettskjema for bestilling av koronavaksiner til kommuner vil snart avvikles. Kommunene skal i stedet bestille 
koronavaksiner via Folkehelseinstituttets nettbutikk, https://vaksinebestilling.fhi.no/. Siste leveringsuker som 
kan bestilles via nettskjema er uke 16 og 17. Fra og med leveringsuke 18 vil utsending av koronavaksiner være 
basert på bestillinger mottatt i nettbutikken. Kommuner som trenger koronavaksiner levert i uke 18 kan 
bestille dette i nettbutikken senest 2 uker i forveien.   

Se utfyllende informasjon på våre nettsider.   

https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/koronavaksine/#individuelle-vurderinger-av-videre-vaksinasjon-av-personer-med-alvorlig-svekket-immunforsvar
https://www.fhi.no/publ/brev/informasjonsbrev-nr.-55-om-koronavaksinasjonsprogrammet/
https://www.fhi.no/meldinger/vaksineutsending-pasken-2023/
https://vaksinebestilling.fhi.no/
https://www.fhi.no/meldinger/bestilling-av-koronavaksiner-via-nettbutikk/
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De som har pleid å bestille koronavaksiner via nettskjema vil i løpet av de nærmeste ukene motta en e-post 
med veiledning om hvordan bestille koronavaksiner i nettbutikken.   

Merk at fra og med uke 18 vil FHI ikke lenger sende ut detaljerte kjørelister til kommunene (via Statsforvalter) 
med opplysninger om leveringsdag for koronavaksiner. Det kan forventes levering av koronavaksiner inntil 2 
uker etter at bestilling er godkjent i nettbutikken. Det er derfor viktig at kommuner bestiller koronavaksiner i 
god tid før planlagt vaksinering.    

Kommuner oppfordres til å samordne sine bestillinger av koronavaksiner og øvrige vaksiner til kommunen for 
å sikre en mest mulig effektiv distribusjon.   

  

4. Opprinnelig Comirnaty konsentrat til grunnvaksinasjon – ikke tilgjengelig etter 1.mai 2023  

Som beskrevet i informasjonsbrev 55 vil opprinnelig Comirnaty 30 mikrogram/dose konsentrat til voksne og 
ungdom fra 12 år (hetteglass med lilla lokk) ikke være tilgjengelig i Norge lenger etter 1. mai 2023.   

Det samme vil gjelde opprinnelig Comirnaty 10 mikrogram/dose konsentrat til barn fra 5-11 år  (hetteglass 
med oransje lokk).   

Vi minner om FHIs tidligere presisering (se informasjonsbrev 54) om at dersom de opprinnelige vaksinene ikke 
er tilgjengelige, kan det tilbys oppdaterte, bivalente vaksiner (hhv. Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 
injeksjonsvæske 15/15 mikrogram/dose til voksne og ungdom fra 12 år, og Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 
5/5 mikrogram/dose konsentrat til barn fra 5-11 år) til personer som ikke er ferdig grunnvaksinert.   

 

Vennlig hilsen 

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