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Koronavaksinasjonsprogrammet



Hvorfor vaksinerer vi?

Vi trenger vaksinene for å komme oss ut av pandemien

Viktigst: å beskytte mot alvorlig sykdom og død
..og sikre kapasiteten i helsetjenesten
Ved å vaksinere de med størst risiko for alvorlig sykdom og 
helsepersonell

Deretter: Beskytte arbeidsplasser/økonomien,  
gjenåpne samfunnet og stoppe pandemien



Koronavaksinasjonsprogrammet
= Tilbud om koronavaksine til alle som anbefales vaksine av myndighetene

Gjelder personer i anbefalte grupper som oppholder seg i Norge
• Inkludert utenlandske statsborgere som oppholder seg i Norge 
• Men ikke norske statsborgere som oppholder seg i utlandet

Gratis og frivillig



Kommunen har ansvaret

Kommunene
• Skal organisere vaksineringen av gruppene som er prioritert
• Kan samarbeide med private virksomheter (f.eks. fastleger)

De fleste blir kontaktet av fastlegen eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur.  
Følg med på din kommunes nettside for detaljer.

Man kan ikke kjøpe vaksine andre steder enn gjennom kommunenes og sykehusets 
ordninger. Vær oppmerksom dersom du får tilbud om vaksine fra andre, på nett osv. 
Europol har gått ut med varsel om faren for at falske vaksiner vil øke i tiden fremover 



Om de raske prosessene
- Kan det være trygt når det går så fort?



Slik testes vaksiner i studier 

Før en vaksine blir godkjent må den gjennom: 

Prekliniske studier: Før en vaksine gis til mennesker, må det gjøres ulike laboratoriestudier 
og dyrestudier. Her undersøkes virkning av vaksinen og eventuelle bivirkninger.

Studier på mennesker i 3 faser:
Fase 1 – De første testene på noen titalls frivillige personer. Alvorlige bivirkninger? Hvor stor/sterk dose 
trengs? Virkning?

Fase 2 – Vaksinen testes på flere hundre til rundt tusen frivillige personer, gjerne i ulike aldersgrupper. 
Gir mer kunnskap om virkning, bivirkninger og hvilken dose som trengs.

Fase 3 – Store studier på tusenvis av frivillige deltagere. Vaksinerte sammenliknes med uvaksinerte.  
Flere av studiene har mer enn 30 000 deltagere.

Figur fra VG



Samme krav til kvalitet på studier som ved annen 
utvikling av vaksine – mer effektive prosesser

Alt av tilgjengelige ressurser mobiliseres
• Hos de som utvikler vaksine
• Hos de som godkjenner vaksine

Fase 2

Fase 1

Godkjenning

Fase 3

Studier i ulike faser og vurdering av 
dokumentasjon går parallelt



Hvem godkjenner og kontrollerer?

 Vaksiner godkjennes i sentral prosedyre: Det vil si at  godkjenning anbefales av det europeiske 
legemiddelkontoret (EMA), vedtas av EU-kommisjonen og gjelder for hele EU/EØS. Statens 
Legemiddelverk er ansvarlig for godkjenningen i Norge

 Før godkjenningsprosessen må vaksineprodusenten teste vaksinen grundig for nok kunnskap om:
 Effekt: at vaksinen beskytter mot sykdom
 Sikkerhet: hvilke bivirkninger vaksinen gir
 Kvalitet: at vaksinen produseres etter gjeldende standarder

 Produsenten sender dokumentasjonen på kvalitet, sikkerhet og effekt til 
legemiddelmyndighetene 

 Legemiddelmyndighetene godkjenner vaksinen bare hvis nytten er langt større enn risikoen

 I selve produksjonen av vaksine er det strenge kontrollrutiner 
 Må gjøres for hver eneste «porsjon» vaksine og for alle trinnene i prosessen

Godkjenning

Kvalitetskontroll



Prioritering av hvem som får vaksine



Anbefalte og prioriterte grupper
Disse anbefales koronavaksine:
• Alle som er 45 år og eldre. 
• Personer i alderen 18-64 år som har en eller flere sykdommer med økt risiko for 

alvorlig forløp og død dersom de får koronavirus (risikogruppene). 
• Helsepersonell som jobber direkte med pasienter

Prioritering:
• En stund vil det ikke være nok vaksine til alle. De som bor i sykehjem, de 

aller eldste og noen grupper  helsepersonell fikk tilbud først
• Nå vaksineres de andre risikogruppene. 



GJELDENDE PRIORITERINGSREKKEFØLGE   

1-3
• Beboere i sykehjem, personer 75 år og eldre + utvalgte grupper av helsepersonell

4
• Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med de sykdommer/tilstander 

med spesielt høy risiko for alvorlig forløp av covid-19

5-7 • Alder 18-64 år med underliggende sykdommer/tilstander

8-9 • Alder 45-64 år

Ikke enda bestemt hvordan tilbudet blir til friske personer i alderen 18-44 år 



Hvordan finne alle?
• Sykehjemsbeboere: Kommunen har full oversikt
• Aldersgrupper ned til 65 år: Informasjon fra folkeregisteret
• Risikogrupper 18-64 år: Informasjon fra fastlegene

I utgangspunktet blir personer i riktig aldersgruppe og med de definerte 
sykdommene (risikogruppene) kontaktet når det er deres tur.

Ikke vanntett system – ikke alle er folkeregistrert eller følges opp av fastlege:
• Følg med på kommunens nettsider om hvilke grupper som vaksineres når
• Dersom det er din gruppe sin tur nå og du ikke har hørt noe – ta kontakt med kommunen 
• Hjelp de som har vanskelig for å orientere seg til å finne fram

alder

diagnoser



Vaksine til personer uten norsk ID-nummer

Personer i anbefalte grupper som ikke er registrert med norsk 
fødselsnummer/D-nummer eller DUF-nummer og personer uten lovlig 
opphold har også rett til vaksine 

Registrering av disse i vaksinasjonsregisteret (SYSVAK) ikke alltid mulig

Retten til helsetilbud i form av vaksine til de anbefalte gruppene gjelder 
uavhengig av mulighetene for å registrere vaksinasjoner i SYSVAK



De ulike vaksinene



Men først- hvordan virker vaksiner generelt?
1. Vi gir kroppen noe som likner på bakterier og virus, men 

som ikke gir sykdommen
2. Kroppen trener seg på disse og lærer seg hvordan 

forsvare seg mot dem og gjenkjenne dem senere i livet
3. Kroppen sitt immunforsvar utdanner store spesialstyrker 

som er klare til å bekjempe det ekte viruset eller 
bakterien dersom kroppen senere smittes

4. Vaksinen og innholdsstoffene forsvinner raskt ut av 
kroppen – det er koppen sitt eget forsvar som nå har lært 
å bekjempe og kjenne igjen.



Litt om de 4 godkjente vaksinene

2 mRNA-vaksiner er godkjent og i bruk i Norge
• Comirnaty (BioNTech/Pfizer)
• COVID-19 Vaccine Moderna

2 virusvektorvaksiner er godkjent 
- men ikke i bruk* i Norge:
• Vaxzevria - AstraZeneca (satt på pause 11.03.21)
• COVID-19 Vaccine Janssen (ny – ikke brukt i Norge)

*Avventer undersøkelser rundt meldinger om alvorlige, sjeldne hendelser/blodpropper etter vaksinasjon. 



Virusvektorvaksiner

Bruker et forkjølelsesvirus til å transportere oppskriften på de typiske piggene på 
koronaviruset inn i kroppen. Kroppen lager kopier av disse piggene som 
immunforsvaret kan trene seg på. 

-> kroppen lærer å lage beskyttende antistoffer og immunceller 
for en rask og effektiv respons ved senere smitte med ekte 
koronavirus. 

• kjøleskapstemperatur (2-8 grader)



Hvorfor brukes ikke virusvektor-
vaksinene i Norge nå?

AstraZeneca-vaksinen
• Meldinger om sjeldne og alvorlige hendelser med lave blodplater, blodpropper og blødninger etter 

vaksinasjon
• Satt på pause i Norge 11. mars 2021 
• FHI har anbefalt å stoppe videre bruk av vaksinen i vaksinasjonsprogrammet
• En ekstern ekspertgruppe skal revurdere dette innen 10.mai

Janssen-vaksinen
• Meldinger om et fåtall rapporterte tilfeller av alvorlig blodpropp blant vaksinerte
• Det Europeiske legemiddelkontoret (EMA), FDA (det amerikanske legemiddelbyrået) og CDC (det 

amerikanske smitteverninstituttet) har startet undersøkelser
• I påvente av konklusjonene utsetter produsenten utlevering av vaksiner til Europa
• Bruk av Janssen-vaksinen i Norge avventes til det foreligger mer informasjon fra de pågående 

undersøkelsene. 



mRNA-vaksiner 
• Inneholder kunstig fremstilt arvestoff (mRNA) som inneholder 

oppskriften på S-proteinet – pakket inn i en fettboble

• Når dette tas opp i kroppens celler bruker de oppskriften til å 
lage nye ufarlige S-protein som immunforsvaret kan trene seg på 

-> lærer seg å lage beskyttende antistoffer og immunceller for 
en rask og effektiv respons ved senere smitte med ekte 
koronavirus. 

-> etter at jobben er gjort brytes mRNA fra vaksinen raskt ned og 
forsvinner ut av kroppen uten å påvirke kroppens eget arvestoff.



mRNA-vaksiner
Gjennomføring av vaksinasjon
• Først noen kontrollspørsmål om allergi, helse m.m
• Settes i muskelen på yttersiden av overarmen 
• 2 doser med minst 6 ukers mellomrom. Ved tidligere gjennomgått 

koronasykdom: kun 1 dose, minst 3 md etter du ble frisk
• Det tas ikke test på forhånd

Beskyttelse
• Ca. 95 prosent av de vaksinerte i vaksinestudiene hadde beskyttelse 

mot koronasykdom 1-2 uker etter andre dose  
• Fortsatt ikke kjent hvor lenge beskyttelsen varer

- Hvis effekten avtar over tid kan det bli aktuelt med oppfriskningsdoser



Mutasjoner og 
vaksineeffekt

• Vaksinene ser ut til å ha god effekt på de vanligste virusvariantene i Norge 
• For de sørafrikanske og brasilianske variantene kan det se ut til at vaksinene 

ikke virker like godt i å forhindre koronainfeksjon, men vaksinene kan 
fortsatt være viktige i å beskytte mot alvorlig sykdom og død.

• Sannsynligheten for at vaksinene blir helt virkningsløse er liten
• Hvis viruset endrer seg så mye at tidligere vaksinasjon ikke beskytter, kan 

man endre på vaksinene slik at de passer de nye virusvariantene (slik man 
gjør med influensavaksiner hvert år). 

Figurer fra: https://twitter.com/Talis_L/status/1341037714662146055

https://twitter.com/Talis_L/status/1341037714662146055


Koronavirus kan i noen tilfeller påvises hos fullvaksinerte personer, men:
Risikoen er svært lav. Av nesten 300 000 vaksinerte personer (fått to doser koronavaksine) har bare 
199 personer (0.07%) fått påvist koronavirus*. 
Påvist virus kan bety både at man  er frisk men bærer virus i nese/luftveier eller at man har 
infeksjon/sykdom
Av de få vaksinerte personene som smittes av koronaviruset, får de fleste kun mildere symptomer 
av kortere varighet enn hos uvaksinerte. Kun noen få personer utvikler symptomer på covid-19-
sykdom.

Følg fortsatt smittevernreglene 
- men viktig å følge smittevernregler og å teste seg selv ved symptomer selv om man er vaksinert 
siden noen få ikke får nok beskyttelse.

*Tall per 12.april publisert av FHI

Ingen vaksiner virker 100% - Er det da noen vits å vaksinere seg? 

Risikoen for å bli syk eller få alvorlig forløp blir mye mindre



Beskyttelse av individet og flokken

Mange med individuell (direkte) beskyttelse viktig for:
 Færre med alvorlig sykdom og død
 Presset på sykehusene minker
 Samfunnet kan gjenåpnes raskere
 Minst mulig sirkulasjonen av viruset for å unngå nye mutasjoner

Flokkbeskyttelse hindrer spredning av sykdommen:
 Betyr at så mange har beskyttelse at viruset ikke klarer å sirkulere/spre seg

 Indirekte beskyttelse til andre fordi det er mindre virus i omløp

 Vi vet ikke hvor stor % vaksinerte som trengs (60-80%?) – eller om det er 
mulig å stoppe viruset helt på kort sikt

+

+

++ +++



Koronasertifikat 
- rettigheter for immune?

Arbeid pågår for tekniske løsninger til et elektronisk koronasertifikat  
Sertifikatet skal bestå av tre deler: 
1. Vaksinasjonsstatus (immun etter vaksinasjon)
2. Del for negativt testresultat (PCR-test og antigen hurtigtest), 
3. Del for positiv PCR-test (immun etter sykdom)
Trinnvis realisering: Trinn 1 av digitalt koronasertifikatet vil bli tilgjengelig 4. mai 

Bruksområde fortsatt ikke avklart

Felles regelverk med EU – digitalt grønt sertifikat
Foreslått regelverk for felles juridisk og teknisk rammeverk for utstedelse, verifikasjon og aksept av 
koronasertifikater i Europa. Skal etter planen vedtas og tre i kraft innen utgangen av juni.

Bilde fra Opinion



Lettelser som hittil er gitt til vaksinerte:
Helsepersonell som er vaksinert (tidligst 3 uker etter første dose):
• Kan unntas smittekarantene i arbeidstiden dersom det er nødvendig for 

kapasiteten
• Vaksinert utenlandsk helsepersonell kan unntas fra innreisekarantene i 

arbeidstida dersom strengt nødvendig for kritisk samfunnsfunksjon, forutsatt 
negativ test ved ankomst til Norge.

Generell befolkning som er vaksinert (tidligst 3 uker etter første dose):
• Unntak fra ventekarantene dersom husstandsmedlemmet i 

smittekarantene er vaksinert og/eller husstandsmedlemmet i 
ventekarantene er vaksinert 

Forside (fhi.no) -> Nettpublikasjoner -> Koronavirus - fakta, råd og tiltak -> Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering



Bivirkninger



Vaksinene som er i bruk (mRNA)
- Hva vet vi om vanlige bivirkninger?

Vanlige bivirkninger:
• De fleste vaksinerte får smerter på stikkstedet
• Andre vanlige bivirkninger er tretthet, 

hodepine, muskelsmerter, frysninger,
leddsmerter og feber

• Noen kan få kvalme og oppkast

• Forstørrede lymfeknuter i armhulen på 
vaksinesiden ble rapportert med litt ulik 
frekvens i studiene – fra svært vanlig (Moderna) 
til mindre vanlig (BioNTech/Pfizer)

Mer bivirkninger enn 
etter andre vaksiner

Mest etter andre dose

De aller fleste 
kortvarig (1-3 dager) 
og ufarlige



Hvordan skille vaksinebivirkninger fra 
koronasymptomer?

Ved utvikling av symptomer lengre tid etter vaksinasjon – ta koronatest!. 

Symptom innen 3 dager etter vaksinasjon Tiltak 

Symptom som er typiske vaksinasjonsbivirkninger: 
Feber, hodepine, trøtthet, verk i muskler eller ledd 

Holde deg hjemme til du er feberfri og har bedre 
allmenntilstand 
Hvis symptom varer over 48 timer, vurdér testing for 
koronavirus 

Symptom som ikke er typisk for vaksinasjonsbivirkning:   
Hoste, sår hals, rennende nese, tung pust, tap av
smak/luktesans 

Holde deg hjemme og test deg for koronavirus 



Vaksinene som er i bruk (mRNA)
- Hva vet vi om mindre vanlige og sjeldne bivirkninger?

Mindre vanlige -> sjeldne bivirkninger:
• Ulike typer utslett utenom stikkstedet
• Hevelse i ansikt ved «fillers»** (Moderna)

• Ensidig muskelsvakhet i ansikt**(begge vaksinene)

• Straksallergiske reaksjoner***   
• Andre sjeldne bivirkninger eller bivirkninger 

som kommer til syne lang tid etter 
vaksinering kan ikke utelukkes 

Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige 
eller ukjente reaksjoner som de mistenker skyldes 
vaksine. Du kan også selv sende inn melding via 
skjema på helsenorge.no. 

Kontakt lege eller annet helsepersonell hvis du får 
uvanlige, kraftige eller langvarige symptomer etter 
vaksinasjon

*Mindre vanlige: hos 0,1-1% **sjeldne: hos 0,01-0,1%      *** Ukjent frekvens

Alle som vaksinerer er opplært i, og har utstyr for å 
håndtere allergiske hendelser. For ekstra trygghet 
blir du observert i 20 minutter etter vaksinasjon



Overvåkning av vaksinebivirkninger

• Meldingene gjøres på mistanke om en mulig sammenheng med vaksinering 
– det betyr ikke alltid at vaksinen er årsaken

• I Norge: Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet
• Internasjonalt samarbeid for å lete etter ukjente bivirkninger (signaldeteksjon): Bl.a. EMA, WHO og 

legemiddelfirmaene 
• Hvis det avdekkes et signal: Grundige analyser for å vurdere om det er bivirkning av vaksinen 
• Hver uke publiseres en rapport som oppsummerer meldte bivirkninger av koronavaksinene i Norge: 

https://legemiddelverket.no/

https://legemiddelverket.no/


RNA-vaksinene som er i bruk
- Norske bivirkningsdata

Meldinger per 13.04.2021 etter at 1 193 000 personer har fått minst én dose:
• 11014 meldinger er sendt inn
• 6293 (57%) behandlet 
• De fleste behandlede meldingene gjelder vanlige, kjente og ufarlige bivirkninger som kom første 

eller andre dag etter vaksinering og varte omtrent 2-3 døgn. 

Totalt er det behandlet 143 meldinger om dødsfall i etterkant av vaksinasjon i Norge:
• Hos de aller skrøpeligste og eldste som fikk vaksine først: Snittalder er over 84 år. I flere av disse 

meldingene har melder oppgitt at de ikke mistenker sammenheng med vaksinasjon. For enkelte 
marginale personer kan det ikke utelukkes at relativt milde vaksinebivirkninger har bidratt til et 
alvorlig forløp av deres grunnsykdom.  

• Fem dødsfall er hos personer under 60 år (vaksinen fra AstraZeneca som nå ikke brukes i Norge)



Hvem tar ansvaret hvis det skulle skje noe?

Den norske staten tar erstatningsansvaret hvis noen skulle få 
skader av vaksine gitt i det norske koronavaksinasjonsprogrammet 

Søknader om  erstatning behandles av Norsk 
pasientskadeerstatning (NPE) 

Gir ekstra trygghet for den vaksinerte: For vaksiner gitt i 
vaksinasjonsprogrammet gjelder det egne regler – såkalt omvendt 
bevisbyrde: Man har krav på erstatning når vaksinen kan være 
årsak til skaden, og det ikke finnes en eller flere andre mer 
sannsynlige årsaker.

Produsentene har ansvar hvis det er kvalitetsfeil på vaksinen



Barrierer  mot vaksinasjon

Mangel på kunnskap
Om vaksinen (bivirkninger, innhold..)
Om tilbudet (hva skal jeg gjøre for å få 
vaksinen, tror det koster penger, tror det 
bare er for norske osv..)
Vansker med å lese eller finne fram på nett
Språkkunnskap

Religion eller ideologi 
Lav tillit til myndighetene
Fake news/konspirasjonsteorier
Andre?

Illustrasjon: img.over-blog.com



Hvordan møte bekymringer, 
nøling og motforestillinger?
• Lytt og forstå: Hva er de bekymret for og hvorfor? Det kan være noe 

helt annet enn du tror. Ta det på alvor.
• Hva er dere begge enige om?
• Fortell hva du vet om sykdommen, vaksinen og trygge kilder til informasjon
• Mangler du kunnskap, si at du vil sjekke opp! Sett opp til ny avtale
• Forklar og gi råd. Vær åpen om hva vi vet og ikke vet. Vær ærlig om risiko 

for bivirkninger, men også om at man tar en risiko ved å takke nei til 
vaksinasjon: risiko for å selv få koronasykdom, å smitte andre og for 
senvirkninger av sykdommen. 

• Tilpass informasjonen og bruk enkelt språk, gjerne med illustrasjoner som 
støtte. 

Bilde fra https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/ 



Vaksinekommunikasjon og 
kjernebudskap



Kommunikasjon
Nasjonal kommunikasjonsstrategi – målene er blant annet:
• Folk skal ha kunnskap til å kunne ta et informert valg 
• Helsetjenesten skal ha nødvendig kunnskap til å gi råd og veiledning

Åpenhet om det som er kjent og det som er ukjent, om kunnskapsgrunnlag, 
usikkerheter og etiske vurderinger



Hva gjør myndighetene/FHI?

Deler kunnskap (nettside, webinarer, media...)
• Om vaksinen (bivirkninger, innhold..)
• Om tilbudet
• Ulike typer informasjonsmateriell på ulike språk og 

tilrettelagt for syns-/hørselshemmede

Dialog med kommuner, minoritetsmiljøer, 
organisasjoner, frivilligheten om utfordringer og 
løsninger



Hva må gjøres lokalt?
• Nasjonale myndigheter kan dele kunnskap, 

lage materiell, legge til rette, stille med 
ressurspersoner på webinarer og i media 
– men det er ikke nok for å nå helt fram til alle

• Lokal kunnskap, tilpassing og deling av 
informasjon er nødvendig for at alle grupper 
skal få et likeverdig tilbud

• Noen trenger info direkte fra en de stoler på



Formidling av informasjon om 
koronavaksine

Bruk informasjon på FHIs og myndighetenes nettsider direkte
Enkle budskap er best
Råd og anbefalinger kan endre seg



Alle i anbefalte grupper som oppholder seg i Norge har rett på koronavaksine
Vaksinasjon er gratis
Vaksinasjon er frivillig
Koronainfeksjon er alvorlig og for noen livstruende. Det å ikke vaksinere seg 
innebærer derfor en risiko (for de som er bekymret for vaksinebivirkninger)
Man må følge smittevernrådene selv om de er vaksinert, og teste seg ved 
symptomer

Kjernebudskap 1



Alle vaksiner kan ha bivirkninger – de aller fleste er milde og forbigående. Selv 
om vi ikke kan utelukke alvorlige, sjeldne bivirkninger er risikoen for dette mye 
mindre enn ved å være uvaksinert og få sykdommen – for de gruppene vi 
anbefaler vaksine.
Vi trenger vaksinene for å komme oss ut av pandemien - mange vaksinerte er et 
viktig premiss for hvor raskt vi kan gjenåpne samfunnet.

Kjernebudskap 2



Lenker og tips til aktuelle artikler og materiell fra FHI
Det meste finnes på samlesiden: https://www.fhi.no/kvp
Koronavaksine på 1-2-3:

Til utskrift: https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/
Instagram story https://www.instagram.com/stories/highlights/17867901851487818/
Grafiske elementer for bruk i sosiale medier

Publikumsartikler om koronavaksine :
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Film om godkjenning av vaksiner: https://vimeo.com/487191629
Dette webinaret (PPT)

https://www.fhi.no/kvp
https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17867901851487818/%C2%A0
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/
https://vimeo.com/487191629


https://www.
fhi.no/kvp 
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