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Informasjonsbrev nr 40 om koronavaksinasjonsprogrammet 

Dette brevet inneholder informasjon om: 
 

1. Utvidelse av tilbudet om oppfriskningsdoser  

2. Vaksineprogresjon og intervall 

3. Kommunens mulighet til å inngå avtale med lokale apotek 

4. Kommunenes mulighet til bistand fra Forsvarets personell og helsefagstudenter 

5. Identifisering av grupper med underliggende sykdom  

6. Ordinering av koronavaksiner  

7. Vaksinering av personer med midlertidig opphold i kommunen 
8. Anbefaling om videre vaksinering etter gjennomgått sykdom 

9. Bruk av gratis influensavaksine til personer som ikke er i målgruppene for influensavaksinasjon 

10. Nuvaxovid (Novavax) EMA-godkjent 

11. Ny film med spørsmål og svar om oppfriskningsdose og kombinasjon av ulike vaksiner 

12. EU har vedtatt en standard gyldighetsperiode for koronasertifikat basert på fullvaksinasjon 

 
 

1. Utvidelse av tilbudet om oppfriskningsdoser  

Som varslet 19. desember har Regjeringen besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd om oppfriskningsdoser 

også til gruppen 18 til 44 år. Dette er i tillegg til rådet om at alle 45 år og eldre bør ta oppfriskingsdose.  Det 

betyr at som er 18 år eller eldre kan tilbys en oppfriskningsdose med et intervall på 4,5 måneder (20 uker) 

mellom siste dose i grunnvaksineringen og oppfriskningsdosen. I vurderingen er det vektlagt at personer som 

har sykdommer eller helsetilstander som gir økt risiko for alvorlig sykdom hvis en blir smittet med korona, bør 

vaksinere seg med en oppfriskningsdose. Dette inkluderer gravide. 

 

Folkehelseinstituttets vurdering kan leses her: 

https://www.fhi.no/contentassets/3596efb4a1064c9f9c7c9e3f68ec481f/delsvar-pa-oppdrag-49---vurdering-

av-oppfriskningsdose-til-aldersgruppen-18-44-ar.pdf 

 

https://www.fhi.no/contentassets/3596efb4a1064c9f9c7c9e3f68ec481f/delsvar-pa-oppdrag-49---vurdering-av-oppfriskningsdose-til-aldersgruppen-18-44-ar.pdf
https://www.fhi.no/contentassets/3596efb4a1064c9f9c7c9e3f68ec481f/delsvar-pa-oppdrag-49---vurdering-av-oppfriskningsdose-til-aldersgruppen-18-44-ar.pdf
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     2. Vaksineprogresjon og intervall 

Det er tre målsettinger som er kommunisert av regjeringen: 

• At alle 65 år og eldre har fått tilbud om oppfriskingsdose før jul. Dette målet er vi på vei til å nå med en 

nasjonal dekning på cirka 86% for oppfriskingsdosen. 

• At alle 45 år og eldre har fått et tilbud om en oppfriskingsdose før utgangen av uke 2 

• At alle 18 år og eldre har fått et tilbud om oppfriskingsdose før utgangen av februar. 

Det er viktig at kommunene lykkes med å bruke opp det meste av de dosene de har fått i uke 51 i løpet av uke 

51 og 52.  

 

Intervallet på 4,5 måneder (20 ukers) gjelder alle grupper med ett unntak: Personer med alvorlig 

immunsvekkelse. De skal ha et intervall på 3 måneder etter siste dose i grunnvaksineringen (for noen i denne 

gruppen kan siste dose i grunnvaksineringen være dose 3).  

 

Med et intervall på 4,5 måneder (20 uker) har man tatt hensyn til at immunresponsen får modnet etter 

grunnvaksineringen og at man oppnår tilstrekkelig fleksibilitet i gjennomføring av vaksinasjonen. Det er 

intervallet på 20 uker som styrer planene for utsending av vaksinedoser til kommunene.  

 
 

3. Kommunens mulighet til å inngå avtale med lokale apotek 

Ifølge vaksinasjonsforskriften kan kommunene inngå avtaler med private aktører om gjennomføring av 

koronavaksinering. Noen kommuner har allerede slike avtaler med lokale apotek. Det er nå åpnet for at 

apotekene kan få refusjon for koronavaksinering direkte fra HELFO dersom de har inngått en avtale med 

kommunen om å bidra i vaksineringsarbeidet. FHI har laget en veiledning for kommunene om et slikt 

samarbeid, og har sammen med KS og Apotekforeningen utarbeidet en generisk avtale for apotekvaksinering 

mot covid-19. Dersom det det skulle være aktuelt, er det også laget en mal for avtale om leie av personell fra 

apoteket til kommunens egen vaksinering. Kommunene fikk i helgen en egen epost om dette fra FHI, i tillegg til 

en pressemelding fra regjeringen. Koronavaksinasjonsveilederen er oppdatert med et eget avsnitt om temaet, 

se Koronavaksinasjonsveileder for kommunene - gjennomføring 

 
 

4. Kommunenes mulighet til bistand fra Forsvarets personell og helsefagstudenter 

For å bistå de kommunene som har behov for det i vaksinasjonsarbeidet, er det igangsatt to ordninger som 

kommunene kan benytte seg av: 

 

• Forsvaret har etablert egne innsatsteam som kommunene kan be om bistand fra. Kommunene må 

kontakte statsforvalteren for å etterspørre slik bistand. 

• Helsefagstudenter er bedt melde seg dersom de kan bistå kommuner i vaksinasjonsarbeidet. Også 

dette koordineres gjennom statsforvalteren. 

 
5. Identifisering av personer i risikogrupper 

Det er i oppfriskingsvaksineringen lagt minst mulig føringer for prioritering mellom grupper utover at de som 

har ventet lengst bør tilbys doser først. Det er imidlertid noen grupper som kan trenge særlig identifisering.  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/apotekenes-rolle-i-kommunenes-koronavaksinasjon/id2892866/
https://www.fhi.no/nettpub/koronavaksinasjonsveilederen-for-kommuner-og-helseforetak/koronavaksinasjon-i-kommunene/kommunenes-plikter-og-oppgaver/?term=&h=1#gjennomfoering-av-vaksinasjon
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Der hvor kommunene prioriterer de med underliggende sykdom før øvrig befolkning, bør dette gjøres enklest 

mulig og bruke informasjonen fra primærvaksinasjonen. 

For å identifisere personer med alvorlig svekket immunforsvar hvor det er aktuelt å tilby oppfriskningsdose 

med 3 md intervall, kan samme metode som ved 3.dose i primærvaksinasjonsserien benyttes. Denne gruppen 

måtte da fremvise dokumentasjonen i form av brev fra spesialisthelsetjenesten eller dokumentere bruk av 

immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene. 

 

De personer som allerede har mottatt 3 doser i primærvaksinasjonsserien kan tilbys oppfriskningsdose med 

minimum 3 måneders intervall uten at dette må vurderes på nytt av lege. Der hvor de immunsupprimerte ikke 

har mottatt en tredje dose i primærserien kan de identifiseres slik det fremgår av informasjonen over, se mer 

her: 

https://www.fhi.no/publ/brev/ytterligere-informasjon-om-en-tredje-dose-til-de-med-alvorlig-nedsatt-immun/ 

 

Vaksinasjonssentre kan oppleve å få beskjed fra fastlege eller annen behandlende lege om at en person tilfører 

en bestemte målgruppe for vaksinasjon, for eksempel gruppen av barn i aldersgruppen 5-11 år med alvorlig 

underliggende sykdom, uten at det nødvendigvis er spesifisert hvilken sykdom det er som gjør at 

vedkommende tilhører en slik gruppe. Etter Folkehelseinstituttets vurdering kan vaksinasjonssentre gi vaksine 

uten at spesifikk diagnose er angitt, så lenge det fremgår av henvisning eller lignende at vedkommende er i en 

bestemt målgruppe. 

 

 
6. Ordinering av koronavaksiner 

 

I henhold til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek, kan leger og helsesykepleiere 

rekvirere og dermed ordinere covid-19-vaksiner i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. En midlertidig rett til 

å rekvirere vaksiner til koronavaksinasjonsprogrammet ble innført for sykepleiere fra og med 1. januar 2021 og 

for provisorfarmasøyter og reseptarfarmasøyter fra og med 22. mars 2021. Denne midlertidige 

rekvireringsretten for sykepleiere og farmasøyter gjaldt i utgangspunktet til 1. januar 2022, men er nå utvidet 

til å gjelde til 1. januar 2023. Rekvireringsretten er begrenset til vaksinering i henhold til 

koronavaksinasjonsprogrammet. Dette betyr at bare vaksinering som skjer etter avtale med kommune eller 

helseforetak omfattes og at denne skal være i tråd med Folkehelseinstituttets retningslinjer. 

Rekvirering og ordinering av vaksine er en oppgave som ikke kan delegeres i henhold til helsepersonellovens § 

5 om bruk av medhjelper. Dette følger av helsepersonellovens § 4, tredje ledd. Dersom en lege, 

helsesykepleier, sykepleier eller farmasøyt har ordinert vaksine til en pasient kan de imidlertid benytte seg av 

medhjelper for å få administrert vaksinen. 

 

7. Vaksinering av personer med midlertidig opphold i kommunen 

Vi minner om at kommunene har en forpliktelse også til å tilby vaksiner til personer som oppholder seg i 

kommunen over tid, selv om de ikke har permanent opphold/bor i kommunen. For eksempel vil dette gjelde 

gjestearbeidere. Kommunene bør ha spesiell oppmerksomhet rettet mot gjestearbeidere både for å tilby 

grunnvaksinering og oppfriskingsvaksinering etter norske anbefalinger. Kommuner som får mange 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/Norsk-revmatologisk-forening/aktuelle-saker/2021/oversikt-over-medikamentell-behandling-av-immunmedierte-lidelser-der-vi-anbefaler-3.dose-med-vaksine-mot-covid-19/
https://www.fhi.no/publ/brev/ytterligere-informasjon-om-en-tredje-dose-til-de-med-alvorlig-nedsatt-immun/
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gjestearbeidere inn på samme tidspunkt, som for eksempel under vinterfiske, bør planlegge vaksinebestilling 

og vaksinetilbud slik at denne gruppen omfattes. I mange tilfeller kan det være fordelaktig med egne tilbud for 

gruppen. 

Hytteturister og andre som oppholder seg mer leilighetsvis i kommunene omfattes ikke av denne plikten. Vi 

oppfordrer allikevel kommunene til å tilby vaksinasjon til hytteturister og andre hvis de oppsøker kommunens 

vaksinasjonstilbud med ønske om vaksine. 

 

8. Anbefaling om videre vaksinering etter gjennomgått sykdom 

FHIs anbefaling om videre vaksinering etter gjennomgått sykdom er nå publisert her: 

https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-

sykdommene/koronavaksine/#vaksinasjon-etter-gjennomgaatt-covid19 

 

9. Bruk av gratis influensavaksine til personer som ikke er i målgruppene for influensavaksinasjon 

Folkehelseinstituttet har denne sesongen kjøpt inn nok influensavaksine til å vaksinere alle i risikogruppene og 

75 prosent av helsepersonellet. Selv om flere har vaksinert seg mot influensa enn noen gang tidligere, har 

både FHI og kommunene mange doser igjen etter at målgruppene har fått tilbud om vaksine. Helse- og 

omsorgsdepartementet har avgjort at også personer utenom målgruppene kan få gratis vaksine fremover.  

 

Dette betyr at kommuner som ønsker det nå kan tilby gratis influensavaksine til ansatte. Ansatte som er særlig 

utsatt for influensasmitte, eller som er kritiske for beredskapen i kommunen bør prioriteres. Aktuelle 

yrkesgrupper for et slikt tilbud kan være ansatte i skoler og barnehager, vann og avløp, renovasjon, teknisk 

etat, utrykningspersonell osv. Kostnad for selve vaksineringen bør være så lav som mulig for den ansatte og 

skal ikke være større enn selvkost for organisering av tilbudet. 

 

Også fastlegene kan nå bruke gratis vaksine til andre enn personer i risikogruppene. De har ikke anledning til å 

ta V1-takst ved slik vaksinering, men fastlegen kan ta betalt for tjenesten. Prisen for tjenesten bør ligge i 

samme område som refusjonstaksten V1 (200 kr). 

 
Dersom kommunen eller andre vaksinatører trenger flere doser kan disse bestilles som vanlig i 
Vaksineforsyningens nettbutikk.  
 
 

10. Nuvaxovid (Novavax) EMA-godkjent 

Koronavaksinen fra Novavax ble godkjent for bruk i Europa 20.12.21. Dette er en proteinbasert vaksine som 

inneholder en versjon av spike-proteinet og adjuvans. Gjennom EUs forordning er Norge pålagt å gi innreise og 

utstede koronasertifikater for denne vaksinen. Innreise ble mulig 21.12, men grunnet juleferie vil det ta noe 

lenger tid før vaksinen kan registreres i SYSVAK og gi norsk koronasertifikat. 

 
 
 

https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/koronavaksine/#vaksinasjon-etter-gjennomgaatt-covid19
https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/koronavaksine/#vaksinasjon-etter-gjennomgaatt-covid19
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11. Ny film med spørsmål og svar om oppfriskningsdose og kombinasjon av ulike vaksiner 

FHI har laget en kort film hvor overlege Sara Watle svarer på flere vanlig stilte spørsmål om oppfriskningsdose, 

inkludert om valg av vaksine og kombinasjon av vaksiner: https://vimeo.com/658934253 

 
 
 

12. EU har vedtatt standard gyldighetsperiode for koronasertifikat basert på fullvaksinasjon 

Fra og med 1. februar 2022 vil fullvaksinasjon gi gyldig EU-koronasertifikat i 270 dager (fra siste vaksinedose). 

Oppfriskningsdose med vaksine som gis innen eller etter denne utløpsdatoen vil inntil videre forlenge 

gyldigheten uten øvre begrensning i gyldighetsperioden. Påvist covid-19 vil ikke erstatte oppfriskningsdose i 

vaksinedelen av koronasertifikatet slik infeksjon kan erstatte vaksinedose i primærvaksinasjonen. Påvist covid-

19 gir imidlertid gyldig koronasertifikat basert på gjennomgått sykdom dag 11-180 etter positiv test, og kan 

dermed utsette behovet for oppfriskningsdose med tanke på koronasertifikatet.  

 

 

 

Vennlig hilsen 

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