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Bakgrunn 
Regjeringen har besluttet at sjøfolk på fartøy som anløper norske havner kan vaksineres 

vederlagsfritt i Norge. Mange av disse sjøfolkene oppholder seg lenge på båtene og det kan være 

vanskelig å motta vaksine i eget hjemland. 

  

Vaksinasjon av utenlandske sjøfolk på skip som jevnlig anløper norske havner eller som skal ligge i 

norsk havn over tid, kan bidra til beskyttelse av sjøfolkene, til det internasjonale smittevernet og til 

det norske smittevernet. Dette vil kunne bedre smittevernet i Norge på flere måter: 

• Faren for at sjøfolk skal trenge helsehjelp for covid-19 i Norge reduseres.  

• Faren for smitte til eller fra sjøfolkene under opphold på land i norske havner reduseres.  

• Faren for smitte til eller fra sjøfolkene under transitt på land reduseres.  

• Faren for smitte om bord til kolleger eller passasjerer som bor i Norge, reduseres. Særlig på 

båter med mange passasjerer vil vaksinasjon være viktig 

 

Organisering  

Hvem står for vaksineringen og bestilling av vaksiner 
Disse sjøfolkene vurderes ikke å falle inn under kommunenes plikt til å tilby vaksiner innenfor 

rammene av et nasjonalt vaksinasjonsprogram (jfr. Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram § 1), 

og kommunene har derfor ikke en plikt til å tilby slik vaksinasjon.  

 

Vaksinasjonen kan derfor organiseres på en av to måter: 

1. Rederiene eller deres agenter står selv for organiseringen av vaksinasjonen. Dette kan for 

eksempel organiseres som en privat ordning der rederiene eller deres agenter avtaler 

vaksinasjon med et privat firma som så kan reise til de aktuelle havnene/ båtene, eller motta 

sjøfolkene i egne lokaler. Rederiene eller deres agenter må sikre at man inngår avtaler med 

en tilbyder med den nødvendige kompetanse og autorisasjoner. 

2. Kommunene velger å selv tilby utenlandske sjøfolk via deres rederier/ agenter vaksinasjon i 

kommunens eget vaksinasjonstilbud i kommunen der hvor båten ligger til havn. Kommunene 

kan i disse tilfellene ta seg betalt for gjennomføringen av selve vaksinasjon, men ikke 

vaksinene. 



Uansett løsning som velges, må kommunen båten ligger til havn i avgi nødvendig antall doser til den 

som rederiet har avtalt gjennomføring av vaksinasjon med. Vaksinene avgis gratis. Hvis kommunen 

ikke har tilstrekkelig med vaksinedoser tilgjengelig, må disse bestilles på vanlig måte fra FHI. Det er 

viktig å påpeke at det kan være opptil to ukers ledetid fra vaksiner er bestilt til de ankommer 

kommunen, så slik vaksinering må planlegges i god tid før båten anløper. Rederiet/ deres agent eller 

den de har inngått samarbeid med, må ta kontakt med kommunens vaksinasjonstilbud for å avtale 

ønsket organisering og antall doser som er nødvendig i god tid før vaksinasjonen er planlagt 

gjennomført. 

Kommunene må holde oversikt over hvor mange doser de avser til dette formålet, og varsle FHI hvis 

kommunen ser at antallet doser kan gå på bekostning av tilgjengelige doser til egen befolkning. 

Valg av vaksiner  
Begge de to vaksinene, som er tilgjengelige i det norske koronavaksinasjonsprogrammet, Comirnaty 

fra BioNTech/Pfizer og Spikewax fra Moderna , kan benyttes. Begge disse krever to doser for å oppnå 

status som fullvaksinert, hhv 3 og 4 uker som minimumsintervall. Begge vaksiner er tilgjengelig i 

store deler av verden. En dose med disse mRNA-vaksinene gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom, 

men mindre beskyttelse mot infeksjon og smittsomhet. Det bør ikke være et hinder for å gi en dose 

at de ikke er lenge nok i en norsk havn til å få dose 2. Det er ikke etablert noe maksimumsintervall 

slik at de kan få dose 2 ved retur til en norsk havn eller i et annet land som tilbyr denne vaksinen. 

Sjøfolkene kan altså motta dose 1 og 2 i forskjellige kommuner. 

Informasjon til de som skal vaksineres 
Det er rederiene eller deres agenter som må kartlegge hvem skal vaksineres og sikre at disse er gitt 

tilstrekkelig informasjon. Folkehelseinstituttet har tilgjengelig informasjon om vaksinene som tilbys 

på en rekke språk. Informasjonsmateriell kan finnes her: 

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/ 

 

Registrering  
Vaksinasjon av utenlandske sjøfolk skal registreres i SYSVAK så sant de har norsk F- eller D-nummer. 

De som ikke har det, vil ikke kunne få et norsk digitalt koronasertifikat. Vaksinatør må imidlertid 

ivareta journalføringsplikten ved vaksinasjon. 

 Alle sjøfolk som blir vaksinert i Norge og som ikke kan få bevis for sin vaksinasjon via registrering i 

SYSVAK og vaksinebevis fra Helsenorge.no, må få annet skriftlig bevis for sin vaksinasjon. Det må 

fremkomme dato for når vaksineringen har skjedd, navn på vaksinen inkludert batch-nummer samt 

om det var dose 1 eller 2. Folkehelseinstituttet anbefaler at bevis på vaksinasjon gis på følgende 

måte: 

1. Utskrift av journalnotat på engelsk 

2. Utfylling av WHOs internasjonale vaksinasjonssertifikat. WHOs internasjonale 

vaksinasjonssertifikat kan bestilles fra FHI  

   

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/
https://www.fhi.no/publ/2013/internasjonalt-vaksinasjonssertifik/
https://www.fhi.no/publ/2013/internasjonalt-vaksinasjonssertifik/

	Bakgrunn
	Organisering
	Hvem står for vaksineringen og bestilling av vaksiner
	Valg av vaksiner
	Informasjon til de som skal vaksineres

	Registrering

