
 
 
 

 
 

Folkehelseinstituttet 
Postboks 222 Skøyen 
0213 OSLO 

Telefon 21 07 70 00 
 

folkehelseinstituttet@fhi.no 
www.fhi.no 
NO 983 744 516 

Områdestab smittevern, miljø og helse 
Jorunn Hill 
 

  
Til alle landet kommuner, helseforetak og 
statsforvaltere 

 

  
  
  
Deres ref.: Vår ref.: Dato: 

   20/15573-84 03.08.2021 

 
Bestilling av vaksinedoser og gjennomføring av dose 2 til studenter i studiekommunene  
 
Som FHI tidligere har informert om, skal det åpnes for at studenter tilbys dose 2 i studiekommune selv om de 
ikke er folkeregistrert der. For å få til dette må kommuner med utdanningsinstitusjoner få levert ekstra doser 
til studenter med behov for dose 2 som ikke er folkeregistrert i studiekommunen.  Kommunene må runde av 
behovet til nærmeste 100 doser (se mer under). 
Den praktiske gjennomføringen av dose 2 til studentene skjer integrert med den øvrige vaksineringen i 
kommunen. Dette vil gi god fleksibilitet både med tanke på lagring, distribusjon og administrasjon av disse 
ekstra vaksinedosene.  De dosene som bestilles ekstra er således ikke øremerket studentene, men vil gjøre det 
mulig å unngå forsinkelser for øvrig befolkning. Flere kommuner vil fremover få Spikevax fra Moderna, og for 
en del studiekommuner vil disse ekstra dosene være første gang kommunen mottar denne vaksinen. Det er 
viktig at man setter seg inn i Vaksinasjonsveilederens omtale av denne vaksinen hvis man ikke er kjent med 
bruken av denne. Som tidligere informert om vil en del få Spikevax som dose 2 selv om de har fått Comirnaty 
som dose 1. Det vil også kunne gjelde studenter. 
Med utdanningsinstitusjon menes det i denne sammenheng både folkehøyskoler, fagskoler, høyskoler og 
universiteter. 
 
Følgende fremgangsmøte må gjennomføres 

1. Bestilling av doser gjøres med å sende mail til vaksineforsyningen@fhi.no. Kommuner må ha bestilt 

doser innen slutten av uke 32. Merk mailen med «Studentvaksiner» og kommunenavn. 

2. Kommunene kan bestille tilstrekkelig antall pakker à 100 doser Moderna-vaksiner. 

3. Dersom antallet studenter det anslås har behov for dose 2 i studiekommune og som ikke er 

folkeregistrert er mindre enn 50 kan de ikke bestille doser og det forventes at vaksineringen håndteres 

via den vanlige fordelingen til kommunen. Kommuner med et antall mellom 50 og 100 slike studenter 

kan bestille en pakke à 100 doser 

Disse dosene vil legges til fordelingen i den aktuelle kommunen i uke 35. 
Som informert om i informasjonsbrev 24 til kommunene er, det viktig at kommunene snarlig inngår et 
samarbeid med alle utdanningsinstitusjoner i kommunen for å få oversikt over antall aktuelle studenter. 
Hvordan studentene tilbys vaksinasjon, om det er gjennom innkalling, drop inn eller selvregistrering er opp til 
den enkelte kommune. Generelt vil innkallingsløsninger kunne øke vaksineopptaket. 
 

Vennlig hilsen 
 
Are Stuwitz Berg 
Avdelingsdirektør 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/
mailto:vaksineforsyningen@fhi.no

