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Informasjonsbrev nr 24 om koronavaksinasjonsprogrammet 

 
Informasjon om dosefordeling fra og med uke 32 og videre plan for tilbud om dose 2  
I løpet av uke 31 vil de fleste av landets kommuner i henhold til FHIs modeller ha fått nok doser til å tilby første 
vaksinedose til sine innbyggere 18 år eller eldre. Fra og med uke 32 åpnes det opp for å tilby befolkningen 
andre vaksinedose. FHI vil derfor fra og med uke 32 igjen fordele doser til alle landets kommuner, også til de 
kommunene som har sendt stoppmelding for uke 32 eller senere.  
 
12 ukers doseintervall ble innført fra og med uke 20. Vaksinedosene som sendes ut fra uke 32 og i ukene 
fremover anbefales brukt til kommunens innbyggere i følgende prioriterte rekkefølge: 
 

1. Dose 2 til de som etter planen skal få dose 2. Doseintervallet bør ikke overskride 12 uker 

2. Dose 1 for de som ennå ikke har fått denne, uansett årsak. 

3. Fremskyndet dose 2 i de kommuner der dette er aktuelt. De som har ventet lengst skal som 

hovedregel prioriteres først.  

Som tidligere informert om vil det bli tilbud om Moderna-vaksinen som dose 2 selv om de har fått vaksinen fra 
BioNTech/Pfizer som dose 1.  Ved kombinasjon av de to vaksinene er det vaksinen som gis som første dose 
som styrer intervallet til dose to (minimum 21 dager dersom Comirnaty gis først og minst 28 dager dersom 
Spikevax gis først). Anbefalingen er imidlertid som det fremgår over å gi dose 2 til de som har ventet lengst. 
 
Vi minner ellers om at kommunene har ansvar for å tilby vaksine til alle sine innbyggere, også de som 
oppholder seg der over tid uten å være folkeregistrert i kommunen. Les mer om dette her. Dette gjelder også 
ansvaret for å tilby dose to, selv om en person som omfattes av kommunens plikt til å tilby vaksiner har fått 
første dose et annet sted. Kommunene vil bli tildelt flere doser enn det antallet som er nødvendig for å dekke 
dose 2 etter 12 uker. De vil derfor ha nok vaksiner til å vaksinere de personene dette gjelder.  
 
Studenter skal få tilbud om dose 2 i studiekommune. Vi kommer tilbake snarlig med mer informasjon om plan 
for ekstra vaksinedoser til dose 2 til studenter som ikke er folkeregistret i kommunen. Vi oppfordrer allerede 
nå alle kommuner med studenter og elever i folkehøyskoler, fagskoler, høyskoler og universiteter om å inngå 
et samarbeid med studiestedene for å kartlegge elever og studenter som ikke er folkeregistrert i kommunen.  
 
Kommuner som av ulike årsaker fortsatt ønsker å nedjustere doseleveranser for uke 32 eller senere må gi 
beskjed til FHI om dette, også om slik beskjed er gitt tidligere. 
 
 

https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksinasjon/koronavaksinasjonsprogrammet/#alle-personer-i-anbefalte-grupper-som-oppholder-seg-i-norge-har-rett-til-vaksine
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