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Tiltaksplan for koronavaksinasjon i helseforetak 

Det er viktig at alle aktørene går gjennom hele planen for å få oversikt over den totale beredskapssituasjonen og sine ansvarsområder.  

Når vaksinene ankommer landet, skal alle tiltak som er eller skulle ha vært gjort før vaksinen kommer, gås gjennom på nytt og om nødvendig settes i gang, 
gjentas eller videreføres i lys av den nye situasjonen.  

Hvem/ hvilke funksjoner som har ansvar for ulike oppgaver i helseforetak og andre aktuelle virksomheter er beskrevet i Vaksinasjon mot korona i 
helseforetak. Når det gjelder roller, ansvar og tiltak for andre aktører, er dette utdypet i kapitlet om Samhandling, roller og ansvar i samme veileder. 

Pandemisk fase - før vaksine er kommet 

Oppgave Tiltak i helseforetaket Folkehelseinstituttets tiltak 

Forberedelse - Revidere lokalt planverk ihht veileder for koronavaksinasjon. 

- Varsle private sykehus og avtalespesialister om det regionale helseforetakets planer for 

gjennomføring av vaksinasjon av ansatte.   

- Utarbeide egen vaksinasjonsveileder for koronavaksinasjon. 

- Opprette kontakt med de regionale helseforetakene. 

- Inngå pandemivaksineavtaler med leverandører fra EU-

samarbeidet om vaksineinnkjøp.  

- Vurdere ønsket antall doser sammen med HOD og 

Helsedirektoratet og bestille vaksine på bakgrunn av dette. 

Prioritering - Skaffe oversikt over antall ansatte i virksomheten som har nær kontakt med pasienter i 

forbindelse med behandling eller pleie. Se detaljer for rapportering hoveddokumentet. 

- Definere prioriterte ansatte ved ulike enheter (navn og funksjon). 

- Lage lister for eventuell innkalling til vaksinering. 

- Lage et anslag over antall pasienter i henhold til de prioriteringer som blir vedtatt av 

myndighetene. For å sikre riktig dose 2 bør man begrense vaksinering av pasienter til 

langtidsinnlagte og pasienter som er til hyppig kontroll/behandling hos poliklinikk. 

- Gi anbefaling om prioriterte grupper til HOD. Anbefalingene 

revideres fortløpende ettersom ny kunnskap tilkommer eller 

mer vaksine blir tilgjengelig. 

- Vurdere vaksinasjonsstrategier i samarbeid med andre 

sentrale aktører i helseforvaltningen. 

- Oversikt over ansatte rapporteres til det regionale helseforetaket, som oversender 

informasjonen til Folkehelseinstituttet. Se detaljer for rapportering i hoveddokumentet. 

  

 
 

- Innhente oversikt (via RHF) over antall ansatte som har 

kontakt med pasienter ved behandling eller pleie i foretak og 

andre aktuelle virksomheter de har avtale med.  

- Anslå vaksinebehov per foretak for fremtidig allokering av 

vaksinedoser. 
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Pandemisk fase - før vaksine er kommet 

Oppgave Tiltak i helseforetaket Folkehelseinstituttets tiltak 

Oppstart og 
koordinering 

- Fordele ansvar i virksomheten og oppnevne vaksinasjonsutvalg som har en rådgivende 

funksjon for leder av beredskapsutvalget. 

- Opprette ansvarskontakt: Smittevernansvarlig lege er faglig ansvarlig  kontaktperson 

overfor Folkehelseinstituttet. 

- Sende Folkehelseinstituttet informasjon om leveringsadresse for vaksiner, samt navn, 

mobiltelefonnummer og epostadresse til kontaktperson for vaksineleveranser.  

- Kontaktperson må være tilgjengelig også utenfor normal arbeidstid. Folkehelseinstituttet 

må holdes løpende oppdatert ved endringer. 

- Innhente oversikt over smittevernansvarlige leger i 

foretakene og kontaktopplysninger til disse. 

- Innhente oversikt over leveringsadresser og kontaktdetaljer 

for mottaksansvarlig for hvert helseforetak. 

 

Informasjons-
flyt 

 - Smittevernansvarlig lege har det faglige ansvaret og rapporterer til ansvarlig leder eller 

til fagdirektør. Smittevernansvarlig lege må kunne kontaktes ved behov. Alle meldinger til 

smittevernansvarlig lege skal gå i kopi til leder/stedfortreder dersom slik 

kontaktinformasjon er gitt. 

- All informasjon fra Folkehelseinstituttet til helseforetaket vedrørende vaksinasjon går til 

smittevernansvarlig lege dersom ikke annet er avtalt, med kopi til RHF og sykehusledelse 

- Opprette kontakt med smittevernansvarlig lege i foretakene. 

Samhandling - Opprette kontakt med kommunelege/ smittevernlege i kommunene samt 

virksomhetsleder i andre helseforetak i opptaksområdet. 

 

Bestilling/ 
lagring utstyr 

Helseforetakene må sørge for utstyr som trengs for vaksinering og forsvarlig lagring av 

vaksine, samt transport innad i virksomheten.  

 

Distribusjon - Folkehelseinstituttet må holdes løpende oppdatert ved endringer i leveringsadresse for 

vaksine, samt ved endringer i navn, mobiltelefonnummer eller epostadresse til 

kontaktperson for levering av vaksine. 

- Lage en detaljert plan for vaksinelevering til helseforetakene 

basert på prioriteringskriterier gitt av sentrale myndigheter og 

teoretisk tilgang på vaksine.  

Varsling - Varsle (evt. oppnevne, dersom ikke gjort tidligere):  

 vaksinatører  

 administrativt personell  

 sikringspersonell ved behov 
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Pandemisk fase - før vaksine er kommet 

Oppgave Tiltak i helseforetaket Folkehelseinstituttets tiltak 

Klargjøre for 
- mottak av 

vaksine 

 Klargjøre for mottak av vaksine lokalt:  

 kjølelagre (2–8 °C), frostfritt 

 kontrollrutiner for mottak, temperatur, brekkasje og lagerbeholdning 

 sikring for å unngå tyveri og hærverk 

 klargjøre lokaler som skal benyttes til vaksinasjon; sikre at engangsmateriell for 
vaksinasjon blir distribuert lokalt 

 

- Tydeliggjøre kravene til lagring og håndtering for aktuelle 

vaksiner. 

 

- eventuell 
distribusjon 
innad i HF 

Klargjøre for eventuell videredistribusjon innad i foretaket: 

 kjøletransport (2–8 °C, frostfritt), evt. annen temperatur etter nærmere beskjed 
fra Folkehelseinstituttet 

 kontrollrutiner (temperaturovervåkning under transport)  

 sikring 

 

- vaksinering Ordinering av vaksine til ansatte: 

- Det må avklares sentralt i foretaket hvem som er ansvarlig for å ordinere vaksiner til den 
enkelte ansatte. Retningslinjene må være i henhold til lovverk og nasjonale retningslinjer. 

Sentralisert vaksinasjon:  

 klargjøre lokaler som skal benyttes til vaksinasjon 

 sørge for tilstrekkelig engangsutstyr til vaksinasjon 

 sørge for smitteverntiltak i henhold til lokal, regional og nasjonal smittesituasjon 

Desentralisert vaksinasjon: 

 lage plan for fordeling av vaksine og nødvendig utstyr til avdelingene, evt. 
opprette ambulerende vaksinasjonsteam 

 sørge for engangsutstyr og smittevernutstyr til vaksinasjon 
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Pandemisk fase - før vaksine er kommet 

Oppgave Tiltak i helseforetaket Folkehelseinstituttets tiltak 

- registrering - Klargjøre for elektronisk registrering til SYSVAK via EPJ-system. Ved mangel på 

journalsystem med elektronisk kommunikasjon til SYSVAK, må SYSVAK-nett benyttes på 

norsk helsenett. Som hovedregel bør vaksinering og registrering i SYSVAK skje på samme 

tid.  

Lokal IT-support må sikre teknisk tilrettelegging for de ulike virksomhetene som skal bruke 

SYSVAK-nett. For mer informasjon se veileder for SYSVAK-nett. 

- Lage prosedyre for utstedelse av vaksinasjonskort. Dersom man sørger for at 

vaksinasjonen blir registrert fortløpende i SYSVAK, kan vaksinanden selv skrive ut 

vaksinasjonskort fra vaksinetjenesten på helsenorge.no. 

- Klargjøre SYSVAK-nett for bruk. 

 

- melding av 
bivirkninger 

- Klargjøre rutiner for melding av mistenkte bivirkninger via meldeskjema på melde.no 

eller som papirmelding via brev til Folkehelseinstituttet. 

 

- Tilpasse elektronisk og manuelt meldeskjema for alvorlige 

uønskede hendelser. 

Informasjon - Gjøre informasjon til egne ansatte om vaksinene, vaksinering, smitteverntiltak og lokal 

organisering tilgjengelig på hjemmeside/ intranett, evt. på egen pandemiside. 

- Utarbeide informasjonsstrategi med tiltak rettet mot 

kommunene om prioritert vaksinasjon.  

Prioritering, og følgelig informasjonsstrategien, avhenger av 

smittesituasjonen og tilgangen på vaksine.- Kontinuerlig følge 

opp situasjonen og gi oppdatert  informasjon til 

helsepersonell. 

- Opprette rådgivningstelefon for helsepersonell. Denne vil 

kunne nås via smittevernvaktens døgnåpne tjeneste: 

21076348 

 
 
 

 

https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/sysvak/veileder-for-sysvak-nett
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Pandemisk fase - før vaksine er kommet 

Oppgave Tiltak i helseforetaket Folkehelseinstituttets tiltak 

Informasjons- 
materiell 

Tilpasse informasjons- og dokumentasjonsmateriell til lokale forhold. Skrive ut:   

 registreringsskjema for de som skal vaksineres; registrering inn og ut (tiltak for 
smittesporing) 

 informasjon om vaksinene: effekt og bivirkninger/ allergiske reaksjoner 

 

- Utarbeide informasjonsmateriell som kan benyttes av 

helseforetakene 

Informasjonsmateriellet vil bli å finne i eget kapittel i delen 

om koronavaksinasjon i helseforetak i 

koronavaksinasjonsveilederen. 

Opplæring Gi opplæring i praktiske prosedyrer for: 

 vaksinehåndtering 

 vaksinasjon (kriterier for kontraindikasjon) 

 medisinsk beredskap 

 registrering i helseforetakets dokumentasjonssystem 

 registrering i SYSVAK 

 melding av mistenkte nye, uventede eller alvorlige bivirkninger via melde.no 

 bruk av beskyttelsesutstyr 

 avviksrapportering 

- Utarbeide veiledning med praktiske prosedyrer for 

vaksinasjon med pandemivaksinene. 

 

  

https://melde.no/
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Pandemisk fase - utsending av vaksine har startet 

Oppgave Tiltak i helseforetaket Folkehelseinstituttets tiltak 

Oppstart Sentralisert vaksinasjon:  

 bestemme tidspunkt for oppstart av vaksinering  

 innkalle sikringspersonell, vaksinatører og leger  

 innkalle personer i prioriterte grupper til vaksinasjon 

Desentralisert vaksinasjon 

 gi beskjed til avdelingene/ enhetene om når de vil få vaksine, og hvor mye de får 

 skaffe oversikt over hvor hvem som vil vaksineres på enhetene for å unngå svinn 

 dersom helseforetaket benytter ambulante vaksinasjonsteam må teamet 

underrettes om dato for oppstart, og avdelingene få beskjed om tidspunkt for 

vaksinasjon og hvor mye vaksine som er tilgjengelig 

 

 

 

 

 

- Ta imot vaksine fra vaksineprodusentene og utføre 

nødvendige kontrolltiltak. Følge opp Legemiddelverkets 

godkjenningsprosedyre for vaksinene. 

- Fordele vaksinedoser i henhold til prioriteringsrekkefølge 

fastsatt av HOD. 

- Alle sendinger til helseforetakene registreres som ordre, slik 

at det dokumenteres hvor mange doser og hvilke 

produksjonsbatcher som er i hver leveranse. 

- Varsle om når mottak kan forventes i helseforetakene (dato 

og tidspunkt), leveringsmåte, volum og antall vaksinedoser. 

Vaksine- 
håndtering FOR DETALJER OM HÅNDTERING AV DEN ENKELTE KORONAVAKSINE, SE KAPITLET OM 

KORONAVAKSINER I VAKSINASJONSVEILEDER FOR HELSEPERSONELL. 

- Kontrollere alle leveranser ved mottak med tanke på synlig brekkasje, antall doser og 

temperatur under transport (temperaturindikator).  

- Ivareta sikkerhet ved oppbevaring av vaksineleveransen. Dette blir spesielt viktig i en 

- Sørge for utsending av vaksine i henhold til 

prioriteringslister med egnet transportmiddel, for eksempel 

kjølebil/bil, fly. 

- Gi råd dersom vaksine har blitt utsatt for temperaturer 

utenfor lagringsbetingelsene for den enkelte vaksine over for 

langt tidsrom. 

https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/koronavaksine/
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Pandemisk fase - utsending av vaksine har startet 

Oppgave Tiltak i helseforetaket Folkehelseinstituttets tiltak 

knapphetssituasjon.  

- Overvåke lagringstemperatur – føre temperaturlogg.  

- Føre kontroll med alle vaksinedoser som tas ut av lager.  

  
- Fordele vaksinedoser internt i foretaket. 

- Ved interndistribusjon i helseforetaket må prosedyrer for å ivareta kjølekjeden følges. 

- Sørge for å føre oversikt over anvendte og kasserte vaksinedoser for at doser som ikke 

lenger kan brukes kasseres på forsvarlig vis.  

Etter at hetteglass med vaksine er tatt i bruk har innholdet begrenset holdbarhet. Den 

begrensede holdbarheten gjør det spesielt viktig at det lages detaljerte planer for hvordan 

dosene skal benyttes.For holdbarhet på koronavaksiner, se kapittel om koronavaksine i 

vaksinasjonsveilederen. 

- Klargjøre utstyr for medisinsk beredskap som skal være tilgjengelig ved vaksinasjon. 

- Klargjøre utstyr som skal brukes ved vaksinasjon. 

 

 

Informasjon - Sørge for kontinuerlig oppdatert informasjon til ansatte via intranett. 

- Direkte innkalling av personer som er prioritert for vaksinasjon for bekreftelse av 

oppmøte/vaksinering. 

- Klargjøre materiell til merking av lokaler. 

- Klargjøre materiell til merking av personell. 

- Legge ut kontinuerlig oppdatert informasjon for publikum 

og helsepersonell på internett, inkludert informasjon om 

dose 2. 

- Utvide åpningstid for telefonhenvendelser fra 

helsepersonell (jfr. punkt om Korona hotline over). 

Forberede 
helse- 
personell 

- Gjennomgang/ repetisjon av praktiske prosedyrer (vaksinasjon, kontraindikasjoner, 

beredskap, dokumentasjon, avvikshåndtering,  beskyttelsesutstyr). 

- Gi veiledning gjennom rådgivningstelefon for 

helsepersonell. 

https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/koronavaksine/
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Pandemisk fase - utsending av vaksine har startet 

Oppgave Tiltak i helseforetaket Folkehelseinstituttets tiltak 

Klargjøre for 
vaksinasjon 

Sentralisert vaksinasjon: 

 utpeke ansvarlig ledelse på vaksinasjonsstedet  

  åpningstid 

  merking av lokaler  

  installering av utstyr / klargjøring av kontorer osv.  

  ivaretagelse av sikkerhet 

 evt. bruk av køsystem; logistikk for inn / vente / vaksinasjon / observasjon / ut, 

med tydelig merking av de enkelte soner og med fokus på smittevern 

Desentralisert vaksinasjon: 

Dersom det vaksineres på avdeling; klargjøre engangsutstyr, beskyttelsesutstyr, utstyr til 

akuttberedskap, samt vaksine i egnet emballasje (kjølekjede) for transport. 

 

Sikkerhet og 
annet 

- Lokale tiltak for å redusere smittepress ved vaksinasjon.  

- Sikring av lokaler. 

- Sikring av vaksinelager.  

- Sikring av transport internt. 

 

Gjennomføre 
vaksinasjon 

Følgende punkter må ivaretas: 

 mottak av vaksinand; registrere personidentitet. Gi informasjon om vaksinen, dele 

ut informasjonsmateriell 

 ha lege tilgjengelig for å vurdere kontraindikasjoner og kunne  håndtere akutte 

situasjoner i samarbeid med annet helsepersonell 

 vaksinering 

 overvåkning etter vaksinering, husk adrenalinberedskap 

- Bistå og veilede helseforetaket ved overføringsproblemer til 

SYSVAK og gi teknisk støtte på registrering. 

Journalleverandørene er førstelinje for spørsmål vedrørende 

om sine systemer.  

- Rapportere fortløpende vaksinasjonsdekning på nasjonalt 

og lokalt nivå. 



9 
 

Tiltaksplan for koronavaksinasjon i helseforetak • Folkehelseinstituttet 21.05.2021 

 

Pandemisk fase - utsending av vaksine har startet 

Oppgave Tiltak i helseforetaket Folkehelseinstituttets tiltak 

 registrere vaksinasjon fortløpende i journalsystem med direkte overføring til 

SYSVAK. Ved mangel på journalsystem med elektronisk kommunikasjon til SYSVAK i 

lokalet, skal SYSVAK-nett benyttes. Journalføring av vaksinasjon må da sikres i 

etterkant, for både pasienter og ansatte.  

 Vaksinasjon skal alltid journalføres (SYSVAK-nett er ikke å regne som journal). 

Ansatte skal ikke journalføres som pasienter; benytt for eksempel 

bedriftshelsetjeneste. 

 informere tydelig  om tid for 2. dose, og få bekreftelse på tidspunkt for oppmøte 

- Ved sentralisert vaksinering må det i tillegg iverksettes rutiner for å  redusere 

smittepresset når mange er samlet. 

 

 

- Ved desentralisert vaksinering utført av vaksinasjonsteam må det i tillegg føres oversikt 

over hvilke vaksiner som har vært oppbevart utenfor 2–8 °C, og hvor lenge. Dette for å 

sikre at kvaliteten på vaksinen som settes er optimal (altså at man ikke bruker vaksine som 

har vært varm for lenge eller har vært frosset). 

Overvåke 
vaksinasjons- 
dekningen 

- Holde oversikt over vaksinasjonsdekningen i virksomheten/ helseforetaket.  

Overvåke 
mistenkte 
bivirkninger 

- Kontinuerlig innrapportere meldinger om uventede, nye eller alvorlige mistenkte 

bivirkninger, inkludert akutte allergiske reaksjoner. 

 

- Gjennomgå alle meldinger og overvåke situasjonen 

vedrørende alvorlige mistenkte bivirkninger i samarbeid med 

Legemiddelverket. 

Evaluering - Evaluere underveis og gjøre endringer i planene ved behov. - Evaluere underveis og gjøre endringer i planene ved behov. 
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Overgangsfase 

Oppgave Tiltak i helseforetaket Folkehelseinstituttets tiltak 

Evaluering - Utføre egen evaluering av gjennomføring av koronavaksinasjon i virksomheten. - Gjennomgå erfaringer fra alle helseforetak og gjøre 

analyser og forbedringstiltak basert på innrapporterte 

opplysninger. 

- Vurdere vaksinedekning, vaksineeffekt og sikkerhet, samt 

oppdatere anbefalinger for vaksinasjon. 

Revisjon av 
planverk 

- Revidere lokalt planverk på grunnlag av erfaringer fra pandemien - Revidere planverk og samhandling basert på erfaringer fra 

pandemien. 

 


