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Dette brevet inneholder informasjon om:
1.
2.
3.
4.

Oppfriskningsdose med koronavaksine og influensavaksine til eldre over 65 år og sykehjemsbeboere
Oppfriskningsdoser til øvrig befolkning
Når skal påvist SARS-CoV-2-infeksjon hos fullvaksinerte meldes som bivirkning?
Visning av ekstra dose vaksine i koronasertifikatet

1. Oppfriskningsdose med koronavaksine og influensavaksine til eldre over 65 år og sykehjemsbeboere
Vi er inne i en periode med økende smittespredning med koronavirus og det har vært et økende antall nye
innleggelser i aldersgruppen 65 år og eldre de siste fire ukene. For å styrke beskyttelsen til de med størst risiko
for et alvorlig sykdomsforløp av covid-19 er det ønskelig å få gjennomført oppfriskningsvaksineringen av eldre
over 65 år og sykehjemsbeboere så raskt som mulig.
Per 10.november er det registrert at 156 900 av totalt 965 000 personer over 65 år har fått en
oppfriskningsdose koronavaksine. Dette tilsier en foreløpig dekningsgrad blant de eldre på 16%. Mange
kommuner er allerede godt i gang med oppfriskningsvaksineringen og det er viktig at dette arbeidet fortsatt
prioriteres de neste ukene slik at flest mulig får tilbud om vaksine.

Tiltak for å øke fremdriften:
•

Kortere intervall mellom dose 2 og 3 for de fra 65 år og eldre

Oppfriskningsdosen har frem til nå vært anbefalt gitt med et intervall på 6 måneder etter dose 2 av
primærvaksinasjonsserien. For å øke vaksinasjonstakten blant de eldre åpnes det nå for at oppfriskningsdosen
kan gis med et intervall på ned til 5 måneder siden dose 2. Muligheten for å korte ned intervallet mellom dose
2 og oppfriskingsdose til 5 måneder gjelder imidlertid kun for de over 65 år.
Oppfriskningsdoser til helsepersonell (under 65 år) skal fortsatt gis med et intervall på 6 måneder siden dose 2.
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•

Større fleksibilitet

Kommunene gis større fleksibilitet til å kalle inn til vaksinasjon ut over den aldersgruppen som står for tur i
henhold til aldersprioriteringen dersom dette kan bidra til at ledig kapasitet utnyttes bedre.
•

Aktiv innkalling til vaksinasjon

Kommunene oppfordres til å aktivt kalle inn de over 65 år til oppfriskingsvaksinasjon slik som for
primærvaksinasjon, i tillegg til eventuelle tilbud om drop-in.
Influensavaksinasjon
Det er foreløpig lite influensavirus i omløp i Norge, og vi anbefaler kommunene å tilby oppfriskningsdose med
koronavaksine til eldre over 65 år før influensavaksine. Det er imidlertid viktig at denne aldersgruppen får
tilbud om begge vaksinene. Vi anbefaler ikke å gi koronavaksine og influensavaksine samtidig, men heller
tilstrebe minimum en ukes mellomrom. Pneumokokkvaksinen, som også mange i samme aldersgrupper
anbefales, kan gis sammen med influensavaksinen.
Prioriteringer
Ved kapasitetsutfordringer i kommunene gjelder følgende prioriteringer:
1. Dose 1 med koronavaksine til uvaksinerte
2. Dose 2 med koronavaksine til delvis vaksinerte
3. Dose 3 med koronavaksine til personer med alvorlig svekket immunforsvar
4. Oppfriskningsdose til de over 65 år og sykehjemsbeboere
5. Sesonginfluensavaksine til definerte risikogrupper og ansatte i sykehjem og hjemmetjenesten
6. Oppfriskningsdose til helsepersonell
7. Sesonginfluensavaksine til øvrig helsepersonell

Kommunene bør ha tilbudt de over 65 år både oppfriskingsdose med koronavaksine og influensavaksine før
jul.
Husk at kommunene må selv bestille tilstrekkelig antall doser, og at bestilling før kl 12 onsdag gir levering først
2 uker etter bestillingen.

2. Oppfriskningsdoser til øvrig befolkning
Som informert om legges det nå planer for at vi skal være klare til å rulle ut oppfriskingsdoser til hele eller
deler av den voksne befolkningen i aldersgruppen 18-64 år. Når og hvordan dette vil iverksettes vil avhenge av
økt kunnskap om sykdomsbyrde og pandemiens utvikling, i tillegg til at det må gjøres en nytte-risikovurdering i
den aktuelle situasjonen og i ulike grupper. Det er nå gruppene nevnt i punkt 1 ovenfor kommunene skal ha
fokus på.
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Den øvrige befolkningen som eventuelt henvender seg med ønske om en oppfriskingsdose kan informeres om
at dette er noe som vil komme frem i tid. De bør informeres om at for de under 65 år er beskyttelsen mot mer
alvorlig sykdom god etter to doser, og at to doser reduserer, men ikke fullstendig tar bort faren for å bli
smittet og dermed kunne smitte videre. Også vaksinerte må derfor forholde seg til de generelle rådene om å
holde seg hjemme og teste seg ved symptomer.

3. Når skal påvist SARS-CoV-2-infeksjon hos fullvaksinerte meldes som bivirkning?
Dersom en fullvaksinert person blir alvorlig syk eller kritisk syk av covid-19 regnes dette som en mulig
vaksinesvikt. Vaksinesvikt ansees som en alvorlig hendelse og bivirkning etter internasjonale regler. Vi minner
om at helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige hendelser etter vaksinasjon. Mistenkt bivirkning skal
meldes via melde.no.
For definisjon på hva som er alvorlig eller kritisk covid-19 sykdom, se Fakta om koronaviruset og sykdommen Symptom og sykdom.
Påvist SARS-CoV-2-infeksjon hos fullvaksinerte uten eller med milde/moderate symptomer regnes ikke som
vaksinesvikt, og er ikke meldepliktig som bivirkning.
Vi følger med på covid-19-tilfeller hos vaksinerte ved å sammenstille data i beredskapsregisteret. Kobling av
helseregistre gir oss ikke nødvendigvis tilstrekkelig informasjon, og vi oppfordrer alle til å melde mulig
vaksinesvikt etter kriteriene over for å få mer kunnskap om hvilke pasientgrupper dette gjelder. I meldingen er
det viktig å opplyse om forløpet av sykdommen og eventuelle underliggende sykdommer og medisiner.
Les mer om vaksinesvikt i Vaksinasjonsveilederen:
https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksinasjon/bivirkninger-ettervaksinasjon/#vaksinesvikt

4. Visning av ekstra dose vaksine i koronasertifikatet
Etter at vi i informasjonsbrev 29 informerte om at ekstra doser til fullvaksinerte skulle vises i koronasertifikatet
som “3 av 2” har det pågått prosesser i EU, der vi forstår at konklusjonen blir visning som “3 av 3”. Den norske
løsningen er oppdatert og harmonisert med EU fra denne uken, les mer her:
https://www.fhi.no/om/koronasertifikat/til-helsepersonell-vanlige-problemstillinger-omkoronasertifikat/#visning-av-vaksine-i-koronasertifikatet.
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