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Sykepleieres rekvisisjonsrett for covid-19 vaksine
Fastlegers oppgaver ved vaksinasjon mot covid-19
Økonomisk vederlag i forbindelse med covid-19 vaksinasjon
Oppgjør mellom Helfo og kommunene ved finansiering av vaksine mot covid-19
Elektronisk registrering av covid-19 vaksinasjoner til SYSVAK
Vaksinasjon av helsepersonell i kommunene – 20% av dosene

1. Sykepleieres rekvisisjonsrett for covid-19 vaksine
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. Fra og med 1. januar
2021 har også sykepleiere en midlertidig rett til slik rekvirering fram til 1. januar 2022 i
vaksinasjonsprogrammet mot covid-19, jf. Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram og Forskrift om
legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. Rekvireringsretten omfatter
også legemidler som er nødvendig for administrering av vaksinen. Rekvireringsretten er begrenset til
vaksinering i 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 (1). Dette følger av helsepersonellovens § 4, tredje ledd (1), som presiserer at
beslutninger om behandling ikke kan delegeres til annen person uten medisinsk kompetanse.
Dersom en lege, helsesykepleier eller sykepleier har ordinert vaksine til en pasient, kan de imidlertid benytte
seg av medhjelper for å få administrert vaksinen.
Kommuner og helseforetak må ta hensyn til begrensninger i hvem som har rett til å ordinere vaksine til
enkeltperson i sin planlegging av vaksinasjon.
Dersom det kommer ytterligere endringer i regelverket om ordinering av koronavaksiner, vil informasjon om
dette bli formidlet til kommuner og helseforetak.
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2. Fastlegers oppgaver ved vaksinasjon mot covid-19
Regjeringen innførte 18.12.20 en plikt for fastlegene til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot
covid-19 (Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram §6a). Plikten vil være midlertidig til 31.12.2021 og vil kun
være knyttet til vaksinering mot covid-19. Fastlegenes involvering skal skje i overensstemmelse med den
enkelte kommunes plan, de til enhver tid gjeldende retningslinjer for hvem som skal tilbys vaksine, og hvordan
vaksineringen skal gjennomføres i kommunen.
Kommunene skal involvere fastlegene i planlegging av vaksinasjonsarbeidet, slik at fastlegene er informert om
hva kommunen forventer at de bidrar med, og at fastlegene har mulighet til å innvirke på kommunens
vaksinasjonsplan. Kommunen har anledning etter loven til å pålegge fastlegene oppgaver i forbindelse med
koronavaksinasjonen, så lenge fastlegen er i stand til å ivareta behovet for helsehjelp for sine listepasienter
mens vaksinasjonsarbeidet pågår, samt at kommunen legger praktisk til rette for fastlegenes bidrag.
Aktuelle oppgaver for fastlegene vil være å identifisere personer på egen liste som skal tilbys vaksine, tilby og
gjennomføre vaksinasjon av listeinnbyggere på legekontoret, samt å samarbeide med hjemmetjenesten om å
vaksinere egne listeinnbyggere.

3. Økonomisk vederlag forbindelse med covid-19 vaksinasjon
Fastlegenes vederlag for deltagelse i arbeid med covid-19 vaksineringen er regulert av §6b i forskrift om
nasjonalt vaksinasjonsprogram:
§ 6b.Økonomisk vederlag i forbindelse med vaksinasjon mot covid-19
Det ytes stønad til fastlegen for:
1.
Vaksinering av egne listeinnbyggere mot covid-19. For bruk av taksten er det krav om elektronisk
registrering i sanntid i SYSVAK. Taksten honoreres med kroner 220,–. Kveld/natt og helgedag honoreres taksten
med kroner 286,–. Taksten kan også tas der hjelpepersonell utfører vaksinering på delegasjon fra fastlege.
Taksten kan bare benyttes i de tilfellene der kommunen har bedt fastlegen om å tilby vaksinering.
2.
Identifisere listeinnbyggere som skal få tilbud om vaksine mot covid-19 i samsvar med nasjonale
retningslinjer, uavhengig av hvor vaksinasjonen skal finne sted. Taksten honoreres med kroner 375,– per
påbegynte 15. minutt. Taksten kan bare benyttes i de tilfellene der kommunen har bedt fastlegen om å foreta
identifisering.
3.
Rekvirere vaksine mot covid-19 for egne listeinnbyggere der vaksinasjon utføres av annet kvalifisert
helsepersonell. Taksten honoreres med kroner 100,–. Taksten kan bare benyttes i de tilfellene der kommunen
har bedt fastlegen om å tilby vaksinering.
§6b er også midlertidig med samme opphørsdato som §6a om fastlegenes oppgaver.

4. Oppgjør mellom Helfo og kommunene ved finansiering av vaksinasjon mot covid-19
Det er kommunen som er økonomisk ansvarlig for vaksinasjon av sine innbyggere mot covid-19. Dette dekkes
gjennom rammebevilgninger fra staten. Helfo refunderer fastlegenes arbeid med å vaksinere listeinnbyggere.
Helfo skal deretter kreve kostnadsdekning fra kommunene for utbetalt refusjon i henhold til takstene som er
angitt over. Det betyr at det indirekte er kommunene som dekker fastlegenes honorar.

5. Elektronisk registrering av covid-19 vaksinasjoner til SYSVAK
Plikt om elektronisk innmelding av vaksinasjon mot covid-19 for å sikre oppdatert oversikt i SYSVAK for både
vaksinatør og myndigheter ble vedtatt 4. desember 2020.
De som har et elektronisk pasientjournal (EPJ)-system som kommuniserer med SYSVAK, skal fortrinnsvis bruke
dette. SYSVAK-nett er et alternativ for de helsevirksomheter som ikke har elektronisk pasientjournal med
SYSVAK-kommunikasjon. SYSVAK-nett er en webløsning for å registrere alle vaksinasjoner, samt søke opp
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vaksinasjonsstatus for den enkelte. Webløsningen kan i første omgang brukes på PC tilkoplet norsk helsenett.
For at den enkelte vaksinerte kan dokumentere vaksinasjonsstatus etter gjennomført vaksinasjon er det en
forutsetning at det registreres i SYSVAK.
For mer informasjon, se veileder for SYSVAK-nett: https://www.fhi.no/hn/helseregistre-ogregistre/sysvak/veileder-for-sysvak-nett/

6. Vaksinasjon av helsepersonell i kommunene – 20 % av dosene
Fra uke 2 kan kommunene benytte inntil 20 % av dosene til prioritert helsepersonell. Det vil ta noe tid før
kommunenes behov for vaksinering av helsepersonell er dekket. Vi har derfor gitt en veiledning om
prioritering. Formålet er å opprettholde kommunenes essensielle helsetjenester i tilfelle smittesituasjonen
skulle forverres betydelig.
Kommunene kan ikke bruke mer enn 20 % til helsepersonell, og ikke bruke noen doser til andre
personellgrupper (andre nøkkelmedarbeidere, kriseledelsen eller liknende). Vaksinene gis gratis fra FHI til
kommunene for å benyttes etter retningslinjene, jf. vaksinasjonsforskriften § 4a. Vi forutsetter at hver
kommune respekterer retningslinjene slik at vi kan fortsette å distribuere planlagt antall doser. Vi ser at
massemediene og befolkningen følger med på hvordan kommunene benytter vaksinene, og vi tror at brudd på
retningslinjene kan svekke vaksinasjonsprogrammets og kommunens omdømme.

Vennlig hilsen

Geir Bukholm
Direktør Smittevern

Britt Wolden
Avdelingsdirektør Smittevern og vaksine

Brevet er elektronisk godkjent
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