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Informasjonsbrev nr. 54 om koronavaksinasjonsprogrammet 

Dette brevet inneholder informasjon om:  

1. Koronavaksine til bruk ved grunnvaksinasjon
2. Vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar
3. Korrekt dosering av Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5
4. Distribusjon av koronavaksiner annenhver uke fra uke 3 i 2023
5. Nuvaxovid - ikke lenger tilgjengelig

1. Koronavaksine til bruk ved grunnvaksinasjon

Folkehelseinstituttet har tidligere kommunisert at i de tilfeller hvor det er behov for å starte eller fullføre 
grunnvaksinering, er det de opprinnelige vaksinene Comirnaty og Spikevax som er godkjent til dette formålet 
og som skal brukes.   

Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) uttalte i en pressemelding 6.12.22 at de oppdaterte vaksinene kan 
vurderes til bruk ved grunnvaksinasjon, dersom det er nødvendig. Det foreligger foreløpig ikke kliniske data på 
bruk av de oppdaterte vaksinene til grunnvaksinasjon, men EMA har konkludert med de oppdaterte vaksinene 
kan være aktuelle også til grunnvaksinasjon.  

Uttalelsen fra EMA endrer ikke godkjenningsstatusen for de oppdaterte vaksinene som fortsatt bare er 
godkjent til oppfriskningsdoser. FHI har imidlertid besluttet å justere rådene om valg av vaksine til 
grunnvaksinasjon:  

Folkehelseinstituttet anbefaler at det er de opprinnelige vaksinene Comirnaty og Spikevax (basert på Wuhan-
stammen) som primært benyttes til grunnvaksinasjon. Dersom de opprinnelige vaksinene ikke er tilgjengelige, 
kan det tilbys Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 eller Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 til personer 
som ikke er ferdig grunnvaksinert.  

Som nevnt i informasjonsbrev 53 er opprinnelig Spikevax ikke lenger tilgjengelig for bestilling i Norge, mens 
opprinnelig Comirnaty inntil videre er tilgjengelig. Vaksineforsyningen ved FHI vil informere kommunene når 
opprinnelig Comirnaty ikke lenger er tilgjengelig for bestilling.      

Dosestørrelse for de oppdaterte vaksinene vil være den samme uavhengig av om de gis som grunnvaksinasjon 
eller oppfriskningsdose  

• Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (0,3 ml)

• Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 (0,5 ml)

https://www.ema.europa.eu/en/news/etf-concludes-bivalent-original-omicron-ba4-5-mrna-vaccines-may-be-used-primary-vaccination
https://www.fhi.no/publ/brev/informasjonsbrev-nr-53-om-koronavaksinasjonsprogrammet/
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2. Vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar

Personer med alvorlig svekket immunforsvar er en av målgruppene som anbefales oppfriskningsdose før høst- 
vintersesongen 2022.   Mange i denne gruppen vil ha oppnådd god beskyttelse dersom de har fulgt de 
gjeldende anbefalingene, mens f.eks enkelte av de organtransplanterte, kan selv etter fem doser ikke ha 
oppnådd god nok immunrespons og kan derfor ha behov for ytterligere doser.  

Behandlende lege med god innsikt i pasientens livssituasjon og helsetilstand, kan gjøre individuelle vurderinger 
av behov for videre vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar. Disse vurderingene vil det 
være naturlig at primært gjøres av sykehusspesialist. I tilfeller hvor behandlende lege vurderer at det er behov 
for ytterligere doser, eller annen dosestørrelse enn det som allerede er anbefalt, skal det dokumenteres i form 
av et brev som kan medbringes til det kommunale vaksinasjonstilbudet om ikke vaksinen tilbys på sykehuset.  

Dette er beskrevet i Vaksinasjonsveilederen 

3. Korrekt dosering av Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 skal gis i dosevolum på 0,5 ml. 

Legg merke til at dette er et annet dosevolum enn en oppfriskningsdose med den opprinnelige Spikevax-
vaksinen.   

Det er viktig at lokale prosedyrer for klargjøring og opptrekk med den oppdaterte vaksinen Spikevax bivalent 
Original/Omicron BA.4-5 oppdateres slik at det gis korrekt dose.   

Det er utarbeidet en plakat som viser klargjøring og opptrekk av Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5. 
Plakaten finnes her.  

Produsenten Moderna har i samråd med EMA også utarbeidet et brev som understreker riktig dosering av 
Spikevax oppfriskningsvaksine. Se brev her.   

4. Distribusjon av koronavaksiner annenhver uke fra uke 3 i 2023

Status for pandemien samt utvidet holdbarhet for koronavaksiner i kjøleskap gjør at det ikke lenger er 
hensiktsmessig å distribuere koronavaksiner til hele landet hver uke. Fra og med uke 3 i 2023 vil kommunene 
få levert koronavaksine annenhver uke. Se her for oversikt for levering av koronavaksiner til landets 
kommuner i hhv. partallsuker og oddetallsuker.   

Kommunene må ta høyde for dette ved bestilling av koronavaksiner til sin kommune via nettskjema 
fremover.  Forespørsler om ekstraleveringer utenom de faste leveringsukene skal unngås.  

5. Nuvaxovid (Novavax) er ikke tilgjengelig fra og med uke 1 2023

Fra og med uke 1 i 2023 vil det ikke være mulig å bestille Nuvaxovid. Det er foreløpig ikke avklart om det vil bli 
ytterligere leveranser av denne vaksinen til Norge.    

Vennlig hilsen 

Are Stuwitz Berg 
Avdelingsdirektør, avd. Smittevern og vaksine 

Brevet er elektronisk godkjent. Kopi til: HOD og Hdir 

https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/koronavaksine/#individuelle-vurderinger-av-videre-vaksinasjon-av-personer-med-alvorlig-svekket-immunforsvar
https://www.fhi.no/contentassets/a5b17e1536b04c788b0a465e2d6fc5e1/folk0023_vaksine_digital_brosjyre_moderna_ba.4-5-nb_oppdatert_1122.pdf
https://assets.ctfassets.net/n2j6zptc9y3o/Zt0DjOBFqRaAwfGgcRW7k/7084678a90c81b9224fb5f65ba1a3299/COV-Spikevax_bivalent_Original-Omicron_BA.1___BA.4-5_Dosing_Comm_Letter-NO_norway-Norwegian.pdf
https://www.fhi.no/nyheter/distribusjon-av-koronavaksiner-annenhver-uke-fra-uke-3-2023/
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