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Koronavaksinasjonsprogrammet



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) som kommunen har 

avtale med 

Du 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?



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



Prioritering av hvem som får vaksine



Anbefalte og prioriterte grupper

Disse anbefales koronavaksine:
• De som er 65 år og eldre. 
• Personer i alderen 18-64 år som har en eller flere sykdommer som vi vet gir økt 

risiko for alvorlig forløp og død dersom de får koronavirus (risikogruppene). 
• Helsepersonell med nærkontakt med pasienter i forbindelse med behandling 

eller pleie

Prioritering:
I starten vil det ikke være nok vaksine til alle. De som bor i sykehjem og de 
aller eldste får tilbud først. Deretter yngre personer i risikogruppene. 



GJELDENDE PRIORITERINGSREKKEFØLGE  

1-2
• Beboere i sykehjem, personer 85 år og eldre + utvalgte grupper av helsepersonell

3
• Alder 75-84 år + utvalgte grupper av helsepersonell 

4

• Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med definerte 
sykdommer/tilstander med spesielt høy risiko 

5-7

• Alder 55-64 år med øvrige sykdommer/tilstander som gir økt risiko for alvorlig forløp av covid-19

• Alder 45-54 år med øvrige sykdommer/tilstander som gir økt risiko for alvorlig forløp av covid-19

• Alder 18-44 år med øvrige sykdommer/tilstander som gir økt risiko for alvorlig forløp av covid-19

8-9

• Alder 55-64 år

• Alder 45-54 år



Hvordan identifisere risikogruppene?

• Sykehjemsbeboere: Kommunen har full oversikt
• Aldersgrupper ned til 65 år: Alle kommuner har tilgang til lister basert 

på folkeregisterdata
• Risikogrupper 18-64 år: Informasjon via fastlegenes journalsystemer 

via nyutviklede uttrekksverktøy - finner aktuelle diagnosekoder m.m.

I utgangspunktet blir alderskohorter og personer i risikogrupper kontaktet 
når det er deres tur.
Ikke vanntett system – må suppleres med tydelig informasjon fra 
kommunene (nettsider m.m) om hvilke grupper som vaksineres når



De ulike vaksinene



Men først
- hvordan virker vaksiner generelt?

1. Vi gir kroppen noe som likner på bakterier og virus, men 
som ikke kan gi farlig sykdom

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 mest aktuelle vaksinene

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

1 virusvektor vaksine er godkjent og 1 
kommer trolig snart :
• Fra AstraZeneca
• Fra Janssen (kommer)



RNA-vaksiner (Pfizer og Moderna)

• Inneholder kunstig fremstilt arvestoff (RNA) som inneholder 
oppskriften på S-proteinet.  

• 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 RNA fra vaksinen raskt ned og 
forsvinner ut av kroppen uten å påvirke kroppens eget arvestoff.



RNA-vaksinene

• Settes i muskelen på yttersiden av overarmen. 
• 2 doser med minst 21/28 dagers mellomrom. 
• Om lag 95 prosent av de vaksinerte som deltok i vaksinestudiene hadde 

beskyttelse mot koronasykdom 1-2 uker etter andre dose. 
• For de aller eldste er det lite data.
• Varighet av beskyttelse etter vaksinasjon er foreløpig ikke klarlagt. 
• Hvis effekten avtar over tid kan det bli aktuelt med oppfriskningsdoser. 

• - Oppbevares i ultrafryser på -75 grader



Virusvektorvaksiner
AstraZeneca/ Jansen 
Bruker et ufarlig virus (forkjølelsesvirus) som 
hjelper til med 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)



• Settes i muskel på yttersiden av overarmen. 
• 2 doser med minst 8 ukers mellomrom. 
• Gjennomsnittlig beskyttelse to uker etter andre dose er på 60%, men  

opp mot 100% beskyttelse mot sykehusinnleggelse (obs små tall på 
sykehusinnleggelser). Studiene tyder også på at beskyttelse mot 
sykdom blir høyere enn 60% hvis det går 8 uker eller mer mellom 
dosene

• FHI vil trolig ikke anbefale denne vaksinen til de eldste (> 65 år) pga lite 
data for denne gruppen). 

Virusvektorvaksinen fra AstraZeneca
- Ble godkjent forrige fredag 



Bivirkninger



Vaksinene som er i bruk
- Hva vet vi om bivirkningene?

Data fra vaksinestudiene: 
• Mer av de vanlige bivirkningene enn vi er vant til for andre vaksiner
• De fleste vaksinerte får smerter på stikkstedet.
• Andre vanlige bivirkninger er tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger,

leddsmerter og feber. 

Studiene gir god kunnskap om vanlige og mindre vanlige bivirkninger. Men kan 
ikke utelukke sjeldne bivirkninger eller bivirkninger som først kommer til syne 
lang tid etter vaksinering. 



RNA-vaksinene som er i bruk
- Hva vet vi om bivirkningene?

Norske data fra 150 behandlede meldinger om mistenkte bivirkninger per 
21.01.2021  - etter at 80.000 personer  er vaksinert: 

• De fleste meldingene gjelder kjente bivirkninger, slik som forbigående 
uvelhetsfølelse, feber, utmattelse, kvalme og smerter i kroppen. 

• Disse kommer gjerne første eller andre dag etter vaksinering og varer 
omtrent 2-3 døgn. 

• De aller fleste som er vaksinert tåler vaksinen godt. 



Rapporterte dødsfall

Helsepersonell skal melde dødsfall som oppstår i tiden etter vaksinasjon
- Det trenger ikke å bety at vaksine var årsaken

Det er nå behandlet 33 meldinger om dødsfall i etterkant av vaksinasjon, etter at 
80.000 personer er vaksinert (26.01.2021)

• Flere melder for sikkerhets skyld, uten å mistenke vaksinen 
• Kan ikke utelukke sammenheng 
• Ikke endelig konkludert

Viktig med kontekst: 300-400 dødsfall/uke blant sykehjemsbeboere til vanlig.
Ved ren tilfeldighet vil disse nå havne i tiden rett etter vaksinasjon for en del. 



Oppsummering behandlede 
bivirkningsmeldinger 

Det er per i dag ingen nye signaler om uventede eller alvorlige bivirkninger i 
Norge. I hovedsak er de mistenkte bivirkningene som er observert etter 
vaksinasjon i tråd med det som er beskrevet i produktinformasjonen. 

Meldingene gir ikke grunnlag for å endre på gjeldende anbefalinger om bruk 
av koronavaksinene. Fordelene ved å gi vaksinen vurderes som langt større 
enn de mulige ulempene. 



barrierer mot vaksinasjon, 
motforestillinger og myter



Barrierer  mot vaksinasjon

Mangel på kunnskap
Om vaksinen (bivirkninger, hva inneholder den osv)
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
Kan lite norsk osv

Religion eller ideologi 
Lite tillit til myndighetene
Fake news
Konspirasjonsteorier
Andre?



Informasjon og 
vaksinekommunikasjon



Kommunikasjon

Nasjonal kommunikasjonsstrategi – mål:
• Målgruppene skal ha kunnskap til å kunne ta et informert valg 
• Helsetjenesten skal ha nødvendig kunnskap til å gi råd til målgruppene og til 

befolkningen generelt. 
• Helsetjenesten som vaksinerer skal ha høy kunnskap om rutiner for god 

vaksinasjonspraksis, oppbevaring og administrasjon av vaksiner, melderutiner for satte 
vaksiner og for vaksinebivirkninger. 

Åpenhet om det som er kjent og det som er ukjent, om kunnskapsgrunnlag, 
usikkerheter og etiske vurderinger.
Ulike kommunikasjonstiltak, inkludert maler for informasjonsmateriell som kan 
brukes for å informere om tilbudet lokalt. 



Informasjonsstigen

Forenklet brosjyre «Koronavaksine på 1-2-3» med piktogram (enkelt språk, meningsbærende ord, 
universelt utformet, kultursensitiv, fargetilpasset)

Publikumsbrosjyre, nettartikler, animasjonsfilmer om  godkjenningsprosess og 
bivirkningshåndtering, kampanjefilmer m.m. (allmennbefolkning) Alternativer for blinde/døve

E-veiledere* (helsepersonell og allmennbefolkning 
med særskilt interesse eller helsekompetanse)

Rapporter, vitenskapelige artikler m.m (målgruppe 
som under, men for de som vil mer i dybden)

Alle skal kunne ta et 
informert valg
tross sine ulike 
forutsetninger

*Koronavaksinasjonsveilederen og Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell



Hva gjør myndighetene/FHI

Deler kunnskap https://www.fhi.no/kvp , webinarer, i media osv.
• Om vaksinen (bivirkninger, hva inneholder den osv)
• Om tilbudet

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

https://www.fhi.no/kvp


Materiell fra FHI

På 45 språk:
• 2-siders grundig brosjyre for hver vaksine
• 2-siders enkel brosjyre med bilder

For blinde og døve: punktskrift, lydfiler, 
tegnspråkfilmer med teksting og voice



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



Spørsmål og diskusjon

Hva er det folk lurer på? 
Hvorfor er noen skeptiske til vaksiner? 
Hva trenger dere å vite for å kunne informere videre? 
Forslag til informasjonstiltak?


