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Informasjonsbrev om koronavaksinasjon av barn i alderen 6 måneder til 4 år, videre anbefalinger til ungdom 
16-17 år og tilgjengelig oppfriskningsdose til barn i alderen 5-11 år 

 

Dette brevet inneholder informasjon om:  

1. Barn i alderen 6 måneder til og med 4 år med alvorlig grunnsykdom kan få koronavaksine etter 
individuell vurdering.   

2. Praktisk gjennomføring av vaksinasjon av barn i alderen 6 måneder til 4 år.   

3. Ingen ytterligere anbefaling om videre grunnvaksinasjon av ungdom i alderen 16-17 år.  

4. Oppdatert oppfriskningsdose for barn i alderen 5-11 år.  

5. Tabell med oppsummering av anbefaling og tilbud om vaksinasjon av barn og ungdom  

  

1. Barn i alderen 6 måneder til og med 4 år med alvorlig grunnsykdom kan få koronavaksine etter 
individuell vurdering   

Folkehelseinstituttet mener at svært få barn i alderen 6 måneder - 4 år vil ha behov for vaksine mot covid-19, 
men at det likevel kan være enkelte barn med alvorlig grunnsykdom som kan ha nytte av et slikt tilbud. Dette 
skal i så fall skje etter individuell vurdering av lege som kjenner barnet. Det innebærer at det ikke er en 
anbefaling på gruppenivå til barn i denne aldersgruppen med alvorlig grunnsykdom, men at det kan gjøres 
individuelle vurderinger. Aktuelle barn bør få grunnvaksinasjon med tre doser Comirnaty 3 mikrogram/dose 
(Pfizer/BioNTech), i tråd med det som er godkjent av det europeiske legemiddelkontoret (EMA). Se også 
informasjon hos Statens legemiddelverk.     

Bakgrunnen for at vaksinasjonstilbudet er mer restriktivt i denne aldersgruppen enn andre barnegrupper er en 
endret epidemiologisk situasjon siden forrige vurdering for 5-11-åringene (årsskiftet 2021/22). 
Folkehelseinstituttet har vurdert følgende for barn i alderen 6 måneder – 4 år:   

• Svært mange anslås å ha gjennomgått sykdom, sannsynligvis 70 – 90 %.  

• Omikron-variantene gir oftest mild sykdom og gir redusert risiko for innleggelser for akutt covid-19 og 
for den post-infeksiøse tilstanden MIS-C sammenlignet med tidligere varianter.  

https://legemiddelverket.no/nyheter/koronavaksiner-godkjent-for-barn-ned-til-seks-maneders-alder
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• I omikronperioden fra uke 52/2021 til og med uke 45/2022 har det vært 206 innleggelser av barn i 
alderen 6 måneder til fire år. Det har vært 10 innleggelser på intensivavdeling.  

• Kun 3 % av innlagte barn i aldersgruppen 6 måneder - 4 år hadde moderat eller alvorlig grunnsykdom, 
og de aller fleste som legges inn er friske, små barn. Det gjør det vanskelige å peke på at barn med 
underliggende sykdom har høyere risiko for innleggelse av covid-19.    

• Vaksineeffekt for Comirnaty til barn i alderen 6 måneder – 4 år foreligger foreløpig kun i 
preparatomtalen, og ikke som en publisert studie. Vaksineeffekten mot påvist infeksjon er beregnet til 
73,2 % i omikronperioden, og med kort oppfølgingstid (gjennomsnittlig under 2 måneder). Det var har 
ikke vært mulig å vurdere vaksineeffekt mot alvorlig sykdom i studien.   

• For barn i alderen 5-11 år og 12-15 år har studier vist at vaksinen har lavere effekt mot infeksjon med 
omikron enn andre varianter, og at effekten avtar raskt etter andre dose. Data på vaksineeffekt mot 
alvorlig sykdom er mer begrenset, men ser ut til å være noe høyere enn mot infeksjon og varer 
lengre.   

  

En lege som kjenner barnet kan vurdere behovet for koronavaksinasjon til barn i denne gruppen. 
Grunnsykdommer hos barn i alderen 6 måneder - 4 år som gjør at koronavaksine kan vurderes (samme liste 
som for 5-11 år) er som følger:  

• Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).     

• Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk 
immunsuppresjon)    

• Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år      

• Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot 
kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift     

• Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt 
lungefunksjon      

• Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon      

• Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-
sykdom/«Fontan-barn»)   

• Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd 
akutt sykehusinnleggelse siste året)   

• Annen svært alvorlig sykdom.  

Hele vurderingen kan leses her:  Vurdering av videre vaksinasjon av barn og unge under 18 år 

  

2. Praktisk gjennomføring av vaksinasjon av barn i alderen 6 måneder til 4 år  

Dosene med Comirnaty til denne aldersgruppen er tilgjengelig i form av en ny pakning, Comirnaty 3 
mikrogram/dose, konsentrat til injeksjonsvæske, dispersjon. Hver dose inneholder 3 µg virkestoff. Hvert 
hetteglass inneholder 10 doser. Hetteglassene har et rødbrunt vippelokk av plast. Merk at hvert hetteglass skal 
fortynnes med 2,2 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske før administrering.   

Dosering  

Comirnaty 3 mikrogram/dose administreres intramuskulært etter fortynning (med NaCl) som en 
grunnvaksinasjonsserie med 3 doser (0,2 ml hver). Det anbefales at den andre dosen administreres 3 uker 
etter den første dosen, etterfulgt av en tredje dose administrert minst 8 uker etter den andre dosen. Hvis et 

https://www.fhi.no/contentassets/3596efb4a1064c9f9c7c9e3f68ec481f/vurdering-av-videre-vaksinasjon-av-barn-og-unge-under-18-ar.pdf
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barn fyller 5 år mellom dosene i grunnvaksinasjonsserien, bør han/hun fullføre serien med samme dosenivå på 
3 mikrogram.  

Vaksinasjon til aktuelle barn vil være utfordrende logistisk, ettersom data fra norske registre antyder at det er 
få barn (ca. 1200) i alderen 6 måneder til 4 år med alvorlig underliggende sykdommer, samtidig som hvert 
hetteglass inneholder 10 doser og vaksinasjonsregimet består av 3 doser. Det kan derfor bli et betydelig svinn 
av doser ettersom det i enkelte kommuner vil være få aktuelle å vaksinere. FHI oppfordrer derfor kommuner 
til å samordne vaksinering på vaksinasjonskontor, slik at flere barn kan vaksineres samtidig.  

Holdbarhet  

Tint hetteglass (før fortynning): Vaksinen er holdbar i inntil 10 uker ved 2-8 °C. Husk at vaksinatør skal forholde 
seg til holdbarheten som er angitt på esken med hetteglass (holdbarhet ved 2-8 °C) og ikke til holdbarhet 
angitt på hetteglasset (holdbarhet ved –90 °C til –60 °C).  

Etter fortynning: Inntil 12 timer (forutsatt at arbeidsmetoden hindrer tilføring av mikrober).  

Etter opptrekk i sprøyte: Skal brukes snarest mulig, fortrinnsvis innen 60 minutter.  

Bestilling  

Den nye vaksinen kan bestilles via nettskjema i likhet med øvrige koronavaksiner. Vaksinen kan leveres fra uke 
50 (bestillingsfrist onsdag 30.11.2022). Merk at det blir ingen utsending av koronavaksiner i uke 51 og 52.  

SYSVAK-kode  

Det vil ikke bli opprettet en egen SYSVAK-kode for denne vaksinen. Koden er altså som ved andre typer 
Comirnaty: BNT03.  

   

3. Ingen ytterligere anbefaling om videre grunnvaksinasjon av ungdom i alderen 16-17 år   

Den nåværende epidemiologiske situasjonen for covid-19 er at ulike omikron-varianter dominerer, og store 
deler av den unge befolkningen har gjennomgått infeksjon eller har blitt vaksinert. Folkehelseinstituttet 
vurderer at det ikke er grunnlag for å utvide anbefaling om grunnvaksinasjon som ble gitt til årskullene 2004-
2005 høsten 2021 (da disse var 16-17 år). Det betyr at nye årskull som blir 16-17 år fortsatt kan ha mulighet til 
å bli vaksinert, men det er ingen anbefaling om at de bør grunnvaksineres ettersom de fleste allerede har god 
immunitet. Vaksinasjon kan fortsatt være aktuelt særlig for ungdom som verken har gjennomgått sykdom eller 
har blitt vaksinert (immunologisk naive), eller som av andre årsaker har behov for vaksinasjon.   

Anbefaling om vaksinasjon til ungdom med alvorlig grunnsykdom er uendret.  

 

4. Oppdatert oppfriskningsdose for barn i alderen 5-11 år   

Oppfriskningsvaksine til barn i alderen 5-11 år er godkjent og kommer nå i oppdatert vaksineform (bivalent 
vaksine), Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 konsentrat til injeksjonsvæske, dispersjon, 5 mikrog/dose / 5 
mikrog/ dose. Denne kan benyttes til tidligere grunnvaksinerte barn i denne aldersgruppen som har alvorlig 
grunnsykdom og behov for oppfrisket immunitet. Hver dose inneholder 10 µg virkestoff (5 mikrogram 
tozinameran og 5 mikrogram famtozinameran). Hvert hetteglass inneholder 10 doser. Hetteglassene har et 
oransje vippelokk av plast og en oransje ramme rundt etiketten. Hvert hetteglass skal, tilsvarende som for 
original Comirnaty barnedose, fortynnes med 1,3 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske før 
administrering. Dosering og holdbarhet for denne oppdaterte vaksinen er ellers tilsvarende som original 
Comirnaty barnedose. Vaksinen kan leveres fra uke 50.   
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5. Tabell med oppsummering av anbefaling og tilbud om vaksinasjon av barn og ungdom  

Det er kun vaksinen Comirnaty fra Pfizer/BioNTech som skal benyttes til barn og unge i Norge. Dosestyrke og 
antall doser er tilpasset de ulike aldersgruppene:   

• 3 ug/dose for barn 6 måneder – 4 år  

• 10 ug/dose for barn 5 – 11 år  

• 30 ug/dose for barn og ungdom 12 år og eldre.  

Ved gjennomgått infeksjon med covid-19 vil behov for antall doser reduseres. Det gjelder både friske barn og 
ungdom så vel som barn og unge med alvorlig grunnsykdom.   
Følgende anbefalinger og tilbud om koronavaksinasjon gjelder nå for barn og unge:  

Aldersgruppe  Barn/ungdom med alvorlig grunnsykdom  Friske barn/ungdom  

6 md – 4 år  Kan grunnvaksineres (3 doser) etter 
individuell vurdering av lege som kjenner 
barnet  

Ikke tilbud om vaksinasjon  

5 – 11 år  Anbefales grunnvaksinering (2 doser) med 
8-12 ukers intervall mellom dosene. Barn 
med alvorlig svekket immunforsvar bør 
grunnvaksineres med 3 vaksinedoser. 
Oppfriskningsvaksine kan vurderes med 
minimumsintervall på 4 måneder siden 
forrige dose.  

Kan vaksineres med 1 eller 2 doser 
dersom foresatte ønsker det  

12 – 15 år  Anbefales grunnvaksinering (2 doser) med 
8-12 ukers intervall mellom dosene. Barn 
med alvorlig svekket immunforsvar bør 
grunnvaksineres med 3 vaksinedoser. 
Anbefales oppfriskningsdose før 
kommende høst/vintersesong (2022), 
med minimumsintervall på 4 måneder 
siden forrige dose.  

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

16 – 17 år  Anbefales grunnvaksinering (2 doser) med 
8-12 ukers intervall mellom dosene. 
Ungdom med alvorlig svekket 
immunforsvar bør grunnvaksineres med 3 
vaksinedoser. Anbefales 
oppfriskningsdose før kommende 
høst/vintersesong (2022), med 
minimumsintervall på 4 måneder siden 
forrige dose.  

Kan vaksineres med 1 eller 2 doser 
dersom ungdommen selv ønsker det  

Vennlig hilsen 

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


