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FHI har fått i oppdrag å utarbeide en nasjonal
plan for vaksinasjon mot covid-19

̶

̶

̶

Målet er å legge til rette for mulig oppstart av vaksinasjon så snart en godkjent
vaksine er tilgjengelig
Planen inkluderer:
̶ Forberedelse
̶ Gjennomføring
̶ Oppfølging av effekt, bivirkninger, mm
Arbeidet skjer i samarbeid med Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og
Statens legemiddelverk

For å lykkes, må vi samarbeide

̶

̶

̶

Dette er en felles dugnad
Vi er avhengige av tett samarbeid med
̶
Kommunehelsetjenesten
̶
Fastlegene
̶
Spesialisthelsetjenesten
Det skal etableres nasjonale systemer for logistikk og digital infrastruktur
̶
Direktoratet for e-Helse i samarbeid med KS, Legemiddelverket og FHI vil
planlegge og koordinere innføring av elektroniske løsninger for registrering av
vaksinasjon og bivirkninger

Vi jobber med å etablere nye løsninger
̶ Anskaffelse av vaksiner og utstyr til vaksinasjon
̶ Distribusjon og håndtering av vaksiner og utstyr til vaksinasjon
̶ Anbefalinger om praktisk gjennomføring av vaksinasjon i kommunene
og spesialisthelsetjenesten
̶ Oppdatering, utvikling og implementering av nødvendige veiledere

Vi deler arbeidet i fem tematiske områder
Hovedområder

Tilpassing og
implementering
vaksinasjonsplan

Anbefaling og
prioritering

Overvåkning og
oppfølging

Kommunikasjon

Analyser og
forskning

Vaksineavtaler

Etiske vurderinger

Tidsriktig registering og
bruk av registerdata

Utvikling av
kommunikasjonsstrategi

Effekt av vaksinasjon på
covid-19 pandemien

Innkjøp / lager

Risikogrupper

Bivirkningsovervåkning og
signaldeteksjon

Utvikling av visuell profil
og budskapsplattform

Pakking / distribusjon

Vaksinekunnskap

Overvåkning av effekt og
vaksinasjonsdekning

Utvikling av
kommunikasjonstiltak

Vaksinasjonsveileder

Epidemiologiske scenarier

Effekt av vaksinasjon på
virus-populasjonen

Mediehåndtering

Undertema

Kommunikasjon med
aktørene

E-helse integrasjon og
samordning

Hvordan tas avgjørelser?
̶ FHI utvikler
̶ anbefalinger om mål for vaksinasjonen
̶ kriterier for bruk av ulike vaksiner
̶ anbefalinger om prioritering av grupper for vaksinasjon
̶ Helse- og omsorgsdepartementet tar endelig bestemmelser om mål
og prioriteringer basert på anbefalinger og råd

Hvordan jobber vi med anbefalinger og prioriteringer?
1

Spørsmål

2

Etiske vurderinger

Risikogrupper

• Hva er formålet med
vaksinasjonen?
• Hvilke prinsipper og
verdier bør vi legge til
grunn?
• Hvem trenger beskyttelse
først?

• Hvem har økt risiko for
alvorlig sykdomsforløp
• Hvem har økt risiko for å
bli smittet?
• Hvordan definerer vi
inklusjons /
eksklusjonskriterier?

3

Vaksinekunnskap
• Hvilke vaksiner blir
tilgjengelige og når?
• Hva er vaksinens
forventede effekt i ulike
grupper?
• Hvor langvarig er
vaksinens effekt?

Epidemiologiske
scenarier

4

• Hva er den forventede
effekten av ulike:
• vaksiner og deres
kombinasjoner
• målgrupper
• rekkefølger
• Kan alternative strategier
oppnå en større effekt?

Leveranser

Anbefaling av prioriterte
grupper og målsettingen

Definisjon av konkrete risikogrupper med relevans for
vaksinasjonen

Beskrivelse av vaksinenes
effekter i ulike grupper

Anbefaling hvilken gruppe skal
vaksineres når med hvilken
vaksine

Ekstern
forankring /
Koordinering

• Nordisk samarbeid
• Referansedokumenter
(WHO/ECDC?)

• Nordisk samarbeid
• Referansedokumenter
• Relevante etater
• Pasient-/brukerorganisasjoner
• Fagforeninger
• Eksterne eksperter

• Eksterne eksperter
• Nordisk samarbeid

• Eksterne eksperter
• Nordisk samarbeid

FORANKRING I
GRUPPENE 1-3

Kommunikasjon blir svært viktig
Kommunikasjon til befolkningen om vaksinasjonen
Kommunikasjon, råd og retningslinjer til aktører som har ansvar for
vaksinasjon, eller er involvert i vaksinasjon
̶

̶

̶

Åpenhet
̶
om kunnskap om vaksinenes effekter
̶
om kunnskap om vaksinenes sikkerhet
̶

Samarbeid med alle involverte aktører

