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Anmodning til nasjonale myndigheter om at
vaksine mot meningokokksykdom - kjent som
smittsom hjernehinnebetennelse - legges i det
nasjonale vaksinasjonsprogrammet
Trøndelag fylkeskommune har behandlet en sak om vaksine mot smittsom
hjernehinnebetennelse. I henhold til vedtak i saken rette nå fylkesrådmannen en
henvendelse til nasjonale myndigheter med en anmodning om at denne vaksinen legges
inn i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.
I saken redegjøres det for hvordan fylkeskommunen kan medvirke til at flere ungdommer
får tilbud om vaksine mot meningokokksykdom kjent som smittsom
hjernehinnebetennelse. Ifølge vedtaket vil fylkeskommunen dekke en egenandel
tilsvarende kr 300,- pr elev i forbindelse med vaksinasjon. Dette vil kunne dekke omlag
halvparten av kostnaden for å vaksinere de som er avgangselever på Vg2 i 2020. Dette
omfatter da alle Vg2-elever i fylkeskommunens videregående skoler samt alle elever på
Vg2 i private videregående skoler.
I vedtaket i hovedutvalget understrekes det at det er kommunene som har ansvaret for
helsetjenesten i videregående opplæring, men at fylkeskommunen gjennom sin støtte kan
bidra til at flere gjennomfører vaksinasjonen og at vi får en mest mulig lik ordning i hele
fylket.
I saken ligger et forslag om hvordan en slik ordning kan gjennomføres praktisk. Når det
gjelder medisinskfaglige vurderinger i saksframlegget har fylkesrådmannen støttet seg på
vedlagt notat utarbeidet av fylkesmannen i Trøndelag.
Hovedutvalget for utdanning vedtok i sitt møte den 5. februar i år en henstilling til
vertskommuner for videregående skoler om at det innføres gratis meningokokkvaksine for
alle elever på Vg2 våren 2020.

Trøndelag fylkeskommune
Avdeling for utdanning
Vi viser til vedlagte sak og ber om at Helse- og omsorgsdepartementet legger vaksinasjon
mot meningokokksykdom inn i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.
Ved eventuelle spørsmål om ordningen kan departementet kontakte saksbehandler
under.
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Vedlegg:
HU-sak 6/20 i Hovedutvalget for utdanning
Notat fra fylkesmannen i Trøndelag: Meningokokksykdom blant ungdom – behov for
gratis vaksine
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