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Informasjonsbrev nr 27 om koronavaksinasjonsprogrammet 

 
Dette brevet inneholder informasjon om: 
 

1. Rekordmange vaksinedoser satt i uke 34 

2. Vaksinering av nærkontakter som er unntatt karantene 

3. Vaksinering med en 3. dose til de med alvorlig nedsatt immunforsvar 

4. Vaksinasjon av personer som har fått påvist covid-19 i utlandet og kun har mottatt én vaksinedose i EU 
eller i andre land  

5. Antistofftest og én vaksinedose   
6. Kampanje: Husk å ta dose 2 

 

1. Rekordmange vaksinedoser satt i uke 34  
I uke 34 ble det satt over 475 000 vaksinedoser. Det har aldri vært satt så mange doser i en uke tidligere. Det 
ble samtidig distribuert over en million doser til landets kommuner, som også er det absolutt høyeste som er 
distribuert. I en rundspørring via statsforvalterne i forrige uke ser vi at nesten alle kommuner har en plan for å 
få brukt opp de dosene de har mottatt i uke 34 eller vil motta også i uke 35. FHI minner om at fra og med uke 
36 må kommunene bestille de dosene de trenger.  
  

2. Vaksinering av nærkontakter som er unntatt karantene  
FHI har fått henvendelser om hvordan kommunene bør forholde seg til koronavaksinasjon av nærkontakter 
som er unntatt smittekarantene med alternativt testregime i henhold til covid-19-forskriften § 4b. 
Folkehelseinstituttet anser at asymptomatiske personer som faller inn under unntaksreglene kan gis 
koronavaksine som planlagt også de 10 første dagene etter nærkontakten. Symptomatiske nærkontakter skal 
ikke møte opp til vaksinasjon. Nærkontakter som gjennom testingen får påvist covid-19 skal ikke møte opp til 
vaksinasjon. Det er ikke nødvendig for asymptomatiske nærkontakter å vente til første testsvar foreligger før 
de kan vaksineres.  
 
Dette begrunnes i:  

• Det er høyt prioritert nå å få vaksinert ungdom og unge voksne så raskt som mulig.  
• Vaksinasjonsstedene bør uansett ha sterkt fokus på smittevern. Faren for smittespredning på 
vaksinasjonsstedet er da så lav at FHI anser at fordelen med å raskt få vaksinert ungdom og unge voksne, 
langt overstiger den lave risikoen for smittespredning på vaksinasjonsstedet.   
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• Det at asymptomatiske nærkontakter kan være i inkubasjonstid eller tidlig i sykdomsforløp, bør ikke 
stå i veien for å vaksinere. Vi har ikke data som tilsier at dette skulle gi noen økt risiko for de 
aldersgruppene man nå vaksinerer, hverken når det gjelder effekt eller bivirkninger.  
• Lovverket er ikke til hinder for at nærkontakter som er unntatt karantene med alternativt testregime 
kan møte opp til vaksinasjon.  

 
Mange vaksinerte får i de første dagene etterpå bivirkninger som kan være like symptomer på 
koronainfeksjon. De må da følge de vanlige retningslinjene som gjelder ved symptomer forenlig med covid-19, 
med hensyn til testing og karantene inntil testsvar foreligger.  

 
  

3. Vaksinering med en 3. dose til de med alvorlig nedsatt immunforsvar  
Pasienter med alvorlig svekket immunforsvar vil nå få tilbud om en ekstra vaksinedose. FHI jobber nå sammen 
med aktuelle aktører med den praktiske planleggingen av hvordan tilbudet skal gis. Vi vil komme tilbake med 
mer utfyllende informasjon i løpet av kort tid. Det planlegges for at vaksinasjon skal kunne foregå både i 
kommunen og ved sykehusene.   
 
Nyhetssak: https://www.fhi.no/nyheter/2021/personer-med-nedsatt-immunforsvar-anbefales-en-tredje-
vaksinedose/  
Bakgrunn for anbefalingene: Svar på oppdrag 47 – Vurdering av tilbud om ytterligere vaksinedoser til 
immunsupprimerte og evt. andre grupper  (30.08.2021)  
  
 

4. Vaksinasjon av personer som har fått påvist covid-19 i utlandet og kun har mottatt én vaksinedose i 
EU eller i andre land  

Personer som har fått EMA-godkjent vaksine eller positiv test i et EU/EØS-land bør primært benytte EU 
DCC (EUs digitale corona certificate) fra det aktuelle landet for grensepassering, smittesporing og 
karantene. Det norske koronasertifikatet baserer seg på registerdata fra MSIS og SYSVAK. Dersom en skal 
oppholde seg i Norge over lengre tid eller er flyttet tilbake, kan vaksinasjoner mot covid-19 som er godkjent i 
EU etterregistreres i SYSVAK på bakgrunn av troverdig skriftlig dokumentasjon.   
 
Det er ikke mulig å etterregistrere dokumentasjon på gjennomgått covid-19 sykdom i utlandet i MSIS i Norge. 
Det henger både sammen med mangel på lovhjemmel, tekniske løsninger, ulik datakvalitet og utfordringer 
knyttet til å vurdere troverdighet av ulik utenlandsk dokumentasjon.  
 
Følgende dokumentasjon på gjennomgått covid-19 aksepteres for å regnes som fullvaksinert etter én 
vaksinedose med en vaksinetype som normalt krever to doser i det norske koronasertifikatet: godkjent PCR-
test/annen NAT, antigentest eller antistofftest (ikke antistoff hurtigtest), utført ved norsk laboratorium eller 
teststed som rapporterer resultater til MSIS Labdatabasen ved FHI. Delvaksinerte personer som får påvist 
covid-19 i utlandet har ikke mulighet til å få gyldig norsk dokumentasjon på sykdom i form av påviste 
antistoffer, fordi man forventer antistoffrespons etter vaksinasjon.   
 
For personer som har gjennomgått covid-19 i utlandet og ønsker gyldig koronasertifikat utstedt i 
Norge, gjelder Folkehelseinstituttets anbefaling om vaksinasjon etter gjennomgått covid-19: «Ved tvil om den 
som skal vaksineres tidligere har gjennomgått covid-19, skal det tilbys fullvaksinering etter det aktuelle 
preparatets godkjente vaksinasjonsregime.»  
  
 

5. Antistofftest og én vaksinedose   
Personer med tidligere gjennomgått infeksjon trenger kun 1 vaksinedose for å regnes som fullvaksinert mot 
SARS-CoV-2, og dette vil være likeverdig med å få to vaksinedoser for de som ikke har gjennomgått sykdom.   

https://www.fhi.no/nyheter/2021/personer-med-nedsatt-immunforsvar-anbefales-en-tredje-vaksinedose/
https://www.fhi.no/nyheter/2021/personer-med-nedsatt-immunforsvar-anbefales-en-tredje-vaksinedose/
https://www.fhi.no/contentassets/3596efb4a1064c9f9c7c9e3f68ec481f/svar-pa-oppdag-47---vurdering-av-tilbud-om-ytterligere-vaksinedoser-til-immunsupprimerte-og-ev-andre-grupper2.pdf
https://www.fhi.no/contentassets/3596efb4a1064c9f9c7c9e3f68ec481f/svar-pa-oppdag-47---vurdering-av-tilbud-om-ytterligere-vaksinedoser-til-immunsupprimerte-og-ev-andre-grupper2.pdf
https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/koronavaksine/#vaksinasjon-etter-gjennomgaatt-covid19
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For visning i koronasertifikatet, er det kun prøvesvar registrert i MSIS som kan legges til grunn for 
å dokumentere gjennomgått infeksjon. Dersom man ikke testet seg i Norge mens man var syk og dermed ikke 
har registrert prøvesvar fra PCR eller antigen hurtigtest, kan påvisning av antistoffer brukes 
som dokumentasjon for å vise at én vaksinedose er tilstrekkelig. Dette gjelder kun antistoffanalyser som er 
utført ved et norsk mikrobiologisk laboratorium. Disse resultatene registreres i MSIS og vil vises i 
prøvesvaroversikten på Helsenorge (merk at en antistoff hurtigtest ikke vil være tilstrekkelig). Antistofftesten 
må tas senest samme dag som første koronavaksinasjon, og påvist IgG eller totalantistoff i prøve tatt før 
vaksinasjon vil da gjelde som bekreftelse at man vil regnes som fullvaksinert etter en dose. Det er ikke mulig å 
verifisere gjennomgått infeksjon i koronasertifikatet etter at første vaksinedose er 
satt. Antistoffanalyser som påviser antistoffer mot nukleokapsid kan teoretisk brukes til å skille mellom 
vaksinerespons og gjennomgått infeksjon, men dette kan ikke brukes som dokumentasjon i 
koronasertifikatet fordi man der ikke skiller mellom de ulike antistoffanalysene.  
 
Påviste antistoffer i kombinasjon med kjent klinisk sykdom anses som relativt sikker dokumentasjon på 
gjennomgått sykdom, men der påviste antistoffer er eneste dokumentasjon på infeksjon, er det større 
usikkerhet. Påviste antistoffer som ikke kan settes i sammenheng med enten kjent sykdom, klinisk mistanke 
om infeksjon eller epidemiologisk tilknytning til kjent tilfelle, bør ikke gi grunnlag for å tilby kun en dose. 
Derfor anbefales ikke en generell screening før vaksinasjon for å sjekke om en dose er nok. Det er kun hos de 
hvor det anses som sannsynlig at de har gjennomgått sykdom at antistoff-test kan brukes for å redusere 
antall doser vedkommende trenger.  
 
Det er ikke mulig å vurdere kliniske opplysninger eller gjøre manuelle tilføyelser i 
koronasertifikatet, da sertifikatet må baseres på automatiske algoritmer og uttrekk 
av data fra smittevernregistrene. Enkelte vil derfor ikke kunne få tidligere sykdom dokumentert selv om de er 
sikre på at de har gjennomgått infeksjon. Andre vil kunne få status som fullvaksinert etter en dose (pga påviste 
antistoffer), men bør allikevel anbefales to doser fordi sykdomstilfellet anses usikkert.   
 
FHI anbefaler at man ved tvil om gjennomgått infeksjon tilbys to doser for å være sikker på at man er 
beskyttet. Antistoffanalyser kan ikke benyttes til å avgjøre om personer er beskyttet mot infeksjon med SARS-
CoV-2 eller brukes som mål på vaksinerespons.   
  
 

6. Kampanje: Husk å ta dose 2  
I uke 35 og 36 vil vi ha nasjonal kampanje for å minne folk om viktigheten av å ta dose 2. Kampanjen vil 
annonseres i alle lokalaviser, i tillegg blir det digitale annonser i nettaviser. Den vil også gå som story og 
innlegg i sosiale medier.   
 
Her finner dere alt kampanjemateriale som fritt kan benyttes:   

• Kampanjen: Husk å ta dose 2   
• Elementer fra alle de andre kampanjene  

Vennlig hilsen 

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

https://www.fhi.no/publ/diverse/koronavaksine---dose-2/
https://www.fhi.no/nettpub/koronavaksinasjonsveilederen-for-kommuner-og-helseforetak/koronavaksinasjon-i-kommunene/informasjonsmateriell-til-kommuner/#kampanjer

