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Informasjonsbrev nr. 5 om koronavaksinasjonsprogrammet - Ny veileder for koronavaksinasjon 

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Helsedirektoratet og Legemiddelverket utarbeidet 
Koronavaksinasjonsveileder for kommuner og helseforetak. Denne bygger på massevaksinasjonsveilederen fra 
2016 (oppdatert til nettpublikasjon 2020). Folkehelseinstituttet har fått innspill til innholdet i den nye 
veilederen fra Legeforeningen, NSF, KS, Virke og Spekter, samt representanter fra kommuner, fylkesmenn og 
de regionale kompetansesentrene for smittevern. 

Koronavaksinasjonsveilederen vil bli lagt ut som en nettpublikasjon mandag 7. desember på www.fhi.no/kvp 
når vi har fått bekrefte informasjon så langt det er mulig vedrørende koronavaksinen fra Pfizer/BioNTech 
(vaksinen trenger ultrakjølekjede). Nettpublikasjonen er et dynamisk dokument og vil bli oppdatert med ny 
eller endret informasjon ved behov. Alle innholdsmessige endringer vil bli loggført og er tilgjengelig nederst i 
hver artikkel og som eget avsnitt under kapittelet «Om veilederen». 

Koronavaksinasjonsveileder for kommuner og helseforetak er som massevaksinasjonsveilederen for 
pandemisk influensa delt i tre deler; én generell del (lovgrunnlag, ansvarsforhold og rollefordeling, samt lenker 
til mer informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet og koronavaksinene), én del som omhandler 
vaksinasjon i kommunene, og én om vaksinasjon i spesialisthelsetjenesten. De to siste delene inneholder hver 
sin tiltaksplan i form av en tabell med oppgaver til de ulike fasene. 

Spørreundersøkelse  

Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK har i samarbeid med Norsk helsenett (NHN) nylig sendt ut en 
spørreundersøkelse til alle kommuner og helseforetak som skal kartlegge hvilke planer de ulike virksomheter 
har i forbindelse med forberedelse til koronavaksinasjon. Undersøkelsen inneholder noen organisatoriske 
spørsmål, samt spørsmål om bruk av elektronisk ID (eID) og tilrettelegging for SYSVAK-nett på helsenett/sikker 
sone. Undersøkelsen har også som intensjon å kunne identifisere behov for eID, og sikre tilgang til ansatte som 
skal registrere i SYSVAK-nett. SYSVAK-nett lanseres 7. desember og kan finnes på https://sysvaknett.fhi.no. 

Vennlig hilsen 

Britt Wolden Kjersti Margrethe Rydland 
Avdelingsdirektør Seniorrådgiver 
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