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FHI -

Vaksinasjonsprogram for voksne –
FHIs utredning og anbefaling

Utredning levert HOD 31.10.18 (dvs før pandemien)

2016: FHI leverte oppdrag knyttet til legemiddelmeldingen hvor første utredning og skisse til etablering av 
vaksinasjonsprogram for voksne inngikk
2018 : FHI fikk oppfølgingsoppdrag fra HOD hvor FHI skulle konkretisere forslag til modell for program:  
«Vaksinasjon av voksne og risikogrupper» 

Hvilke vaksiner bør inngå i et slikt program
Hvordan kan et voksenvaksinasjonsprogram organiseres
Budsjettmessige konsekvenser og forslag til finansiering
Regelverksendringer

11.11.2022

 2022: Det er ikke tatt stilling til om et slikt program skal etableres.
 Pandemi med Covid-19 og Covid-19 vaksinasjonsprogram har medført 

erfaringer og videreutvikling av systemer som også er viktige for 
voksenvaksinasjonsprogram   



FHI -

Vaksinasjonsprogram i Norge
Forskrift om Det nasjonale vaksinasjonsprogram (Lovdata, Helse og 
omsorgsdepartementet) 

Barnevaksinasjonsprogrammet §4

Influensavaksinasjonsprogrammet

Vaksinasjon mot sesonginfluensa §5 første ledd
Vaksinasjons mot pandemisk influensa §5 andre ledd

Vaksinasjon mot Covid-19 §4a
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FHI -

Vaksinasjonsprogram for voksne
Hvilke vaksiner bør inngå i et slikt program?

Influensavaksinasjon av voksne >65 år og risikogrupper
Sesonginfluensavaksine årlig

Pneumokokkvaksinasjon av voksne >65 år og risikogrupper
Pneumokokkvaksinasjon hvert 6. år

Grunn- og oppfriskningsvaksinasjon
Difteri, stivkrampe, polio, kikhoste oppfriskningsdose hvert 10. år
Meslingevaksine til uvaksinerte

Øvrige aktuelle vaksiner (som kan innlemmes etter hvert)
F. eks. herpes zoster vaksine til personer >50 år

Vaksinasjon mot Covid-19 – foreløpig ikke diskutert om det fortsatt skal være eget program



FHI -

Vaksinasjonsprogram for voksne
Hvorfor bør vi ha etablere det? 

Lettere å kommunisere behov for vaksinasjon hos voksne – både til helsepersonell 
og befolkningen

Vaksineanbefalingene blir tydeligere

Tilgjengelighet  til vaksinasjonstilbud blir likt

Offentlig finansiering av vaksiner og vaksinasjon vil bidra til økt etterspørsel
Ikke en nødvendig forutsetning for et voksenvaksinasjonsprogram
Mulig å anbudsutsette vaksineinnkjøp – rimelig pris



FHI -

Målsettinger med vaksinasjonsprogram for 
voksne

Økt forebygging - bedre helse og kostnadseffektiv helsetjeneste
Redusere risiko for sykdom og død, bruk av antibiotika, kostnader og ressursbehov i helsetjenesten 

Redusere ulikheter
Øke kunnskap og kjennskap om vaksiner og vaksinasjonsbehov i befolkningen, tilgjengelighet til vaksinasjon 
samt sikre lik kostnad for den enkelte for vaksinasjon

God infrastruktur
Forutsigbar og sikker nasjonal forsyning av vaksiner, etablering av lokal infrastruktur for vaksinering som kan 
gjenbrukes ved en pandemi samt få bedre oversikt over vaksinasjonsdekningen i befolkningen generelt 
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Innspillmøte til forslaget om voksenvaksinasjon
25. september 2018
Bred invitasjon – skriftlige og muntlige innspill

HOD

Helsedirektoratet 

Norsk sykepleierforbund

Landsgruppen av helsesøstre

Legemiddelindustriforeningen

Norges farmaceutiske forening

Allmennlegeforeningen

Apotekforeningen, Smittevernlegene

SLV
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Helsetilsynet 

Oslo kommune

Helsetilsynet

Legeforeningen

Norsk samfunnsmedisinsk forening

LHL

Diabetesforbundet

FFO

Astma og allergiforbundet

Journalleverandører



FHI -

Spørreus kommuneleger i 2018: Hvilken organiseringsform mener du er mest optimal for din 
kommune/bydel for øvrige vaksiner til voksne og risikogrupper?  Flere svaralternativer er mulig.
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Aldersgrupper  16 til 24 år Aldersgrupper  25 til 34 år Aldersgrupper  35 til 44 år

Aldersgrupper  45 til 54 år Aldersgrupper  55 til 64 år Aldersgrupper  65 år og eldre

Spørreundersøkelse til befolkningen gjennomført i 2018:
Enkelte vaksiner er anbefalt å ta i voksen alder.  
Hvor ønsker du å ta vaksiner som er aktuelle for deg? Kryss av for maks 3 alternativer.



FHI -

Spørreundersøkelse til befolkningen gjennomført i 2018: 
Hvor mottar du vanligvis  informasjon om hvilke vaksiner som er aktuelle for deg? 
Flere svar mulig
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Forslag til finansiering av 
vaksinasjonsprogram for voksne
Alternativ 1: Tilsvarende som for barnevaksinasjonsprogrammet

Staten betaler, kommunene får vaksinen gratis fra FHI. FHIs kostnad dekkes over statsbudsjettet

Alternativ 2: Tilsvarende som for influensavaksinasjonsprogrammet

Pasienten betaler. Kommunene får vaksine fra FHI til selvkost. Kommunene selger vaksinene til 
pasientene via fastlegene eller andre vaksinatører, som tar gebyr for å sette vaksinen.

Finansieringsløsninger kan også være noe mellom alternativ 1 og 2

11.11.2022

I forslaget fra 2018 anbefaler FHI at vaksine mot influensa og 
pneumokokksykdom blir gratis for voksne og risikogrupper. 
Oppfriskningsdoser kan være egenfinansiert av den enkelte.
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FHI
Anbefaling, rådgivning, anbud og vaksineinnkjøp, 

distribusjon, kommunikasjon og oppfølging

Kommunene 
Beslutte vaksinasjonstilbydere, bestille vaksiner, 
forsvarlig lagring og lager, distribusjon internt i 

kommunen, identifisere og informere målgruppene

Vaksinasjon
Forsvarlig praksis på vaksinasjon og lager, melde 

vaksinasjon til SYSVAK og mistenkte bivirkninger til 
BIVAK 

Fast pris på vaksinasjon
subsidiert/selvfinansiert

Vaksine 
subsidiert/selvfinansiert

Anbefalt organisering

Vaksinasjonstilbydere
• Kommunale
• Private



FHI -

Drift av vaksinasjonsprogram for voksne
Informasjonstiltak

Informasjonsmateriell Nasjonalt og til Kommunene 
Organisering

FHI
Kommunene

Vaksineinnkjøp
Anbudsutsetting – rimeligere pris
Distribusjon og lagerhold
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FHI anbefaler å starte med påfyll av vaksiner som ikke varer livet ut (oppfriskningsdoser 
difteri, stivkrampe, kikhoste og polio) og pneumokokkvaksine til eldre (≥65 år).

Influensavaksinasjon fortsetter enten innlemmet i vaksinasjonsprogram for voksne eller som 
eget vaksinasjonsprogram 
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Oppfølging av vaksinasjonsprogrammet
Vaksinasjonsdekning

All vaksinasjon skal registreres i SYSVAK
Forbedringer i SYSVAK er gjennomført i forbindelse med Covid-19 vaksinasjonsprogrammet

Bivirkninger
BIVAK (etablert 2019, hjemlet i SYSVAK forskriften – mistenkte bivirkninger meldt av helsepersonell 
Legemiddelverket (Bivirkningsregisteret)

Vaksineeffekt
Sykdomsforekomst

Overvåking av meldingspliktige sykdommer (MSIS)
NPR
Sykdomsbyrde studier og bærerskapsstudier

Beskyttelse i befolkningen – immunstatusundersøkelser
Tverrsnitts studier eller studier i utvalgte grupper
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