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Verktøykasse for et likeverdig 
vaksinasjonstilbud
- Økt innsats for de som er vanskeligst å nå



 Enkeltpersoners forutsetninger for å finne, forstå, vurdere 
og anvende informasjon er svært ulik

 Andre faktorer som påvirker vaksineopptak varierer også. 
Dette kan blant annet handle om praktiske og logistiske 
forhold

 For å motvirke sosial skjevhet i vaksineopptaket trenger 
noen ekstra tilrettelegging

30.09.2021

Likt tilbud er ikke det samme 
som et likeverdig tilbud



Verktøykasse for et likeverdig 
vaksinasjonstilbud
- Eget kapittel i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI)

Strategier for å identifisere og redusere barrierer mot vaksinasjon hos grupper og enkeltpersoner som 
kan være vanskelige å nå 

Eksempler på forhold som kan fremme eller hemme vaksinasjon

Eksempler på grupper som kan være sårbare for et lavere vaksineopptak

Praktiske tips til informasjonstiltak, snarveier til nyttig materiell og råd om tilrettelegging av 
vaksinetilbud. 

Kapittelet er utarbeidet i forbindelse med koronavaksinasjonsprogrammet, men innholdet har 
overføringsverdi også i gjennomføringen av de andre vaksinasjonsprogrammene

https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksinasjon/verktoykasse/

https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksinasjon/verktoykasse/


Personer som fremstår som uvaksinerte i SYSVAK

Vaksinerte
Vaksinert i utlandet, men ikke 
etterregistrert i SYSVAK
Vaksinert i Norge, men ikke registrert i 
SYSVAK (lokale rutiner, problemer med 
dataoverføring fra journalsystem, div 
tekniske problemer m.m)

Uvaksinerte
Kommunen har ikke oppnådd kontakt

Ønsker ikke vaksine (div årsaker)

Har ikke bestemt seg enda

Ønsker vaksine, men vil vente 

Ønsker vaksine, men har praktiske barrierer

Ønsker vaksine, men har ikke kapasitet

Medisinske kontraindikasjoner – eller 
usikkerhet knyttet til dette



NRK, 19.01.21

Vårt Oslo, 16.0821

Gutt 20 til ung.no: Hei… har 
noen spm ang vaksine… Jeg er 

jo i den aldersgruppa dem 
vaksinerer nå men 1 problem… 
vil ta vaksine men jeg tørr ikke 

(sosialangst) og klarer ikke 
maske eller folk.. hva skal jeg 
gjøre? Jeg klarer ikke og dra 

nedpå der og gjøre der

«Konspirasjonsteorier 
dominerer vaksine-

diskusjonen på Facebook»
Faktisk.no 04.12.2020



Vaksineadferd skyldes mer enn holdninger

Bevisste og ubevisste mekanismer (individuelle)

Kognitive og fysiske egenskaper (individuelle)

Faktorer ved de fysiske eller sosiale omgivelsene

Mitchie et al. Implementation science. (2011). 
Based on the Tailoring Immunization Programmes (TIP) guidance produced by the WHO Regional Office for Europe, May 2018

Evner/kapasitet

Motivasjon

Mulighet

..adferden påvirkes av:

Adferd



Hva fremmer vaksinasjon?
Noen eksempler:

Tilgjengelighet
vaksine og vaksinasjon er billig, helst gratis
vaksinering er lett tilgjengelig for alle (tid, sted, tidsbruk, pris, transport)

Vaksineinformasjon
tilpasset målgruppenes behov, språkferdigheter og helsekompetanse
vaksinetilbudet allment kjent; annonsering tilpasset målgruppene 
kvalitetssikret vaksineinformasjon på flater folk henter sin informasjon



Hva fremmer vaksinasjon?
Noen eksempler:

Tillit
positive erfaringer med vaksine/helsetjeneste/myndigheter
personlig tilbud/anbefaling om vaksine fra helsepersonell de stoler på
helsepersonell som er positive til vaksine og vaksinerer seg
helsepersonell med god kunnskap og som svarer på spørsmål

Normer og holdninger
sosiale omgivelser og samfunnsdebatten er positive til vaksiner 
rollemodeller tar vaksine 



Eksempler på grupper som kan ha behov for ekstra tiltak

 Eldre 
 Personer med lav helsekompetanse 
 Deler av innvandrerbefolkningen
 Bostedsløse, rusmisbrukere, personer uten lovlig 

opphold eller personer som ikke er registrert med 
norsk fødselsnummer/D-nummer eller DUF-nummer. 

 Personer med psykiske lidelser
 Personer med syns-/ hørselshemming eller annen 

funksjonsnedsettelse
 Personer med lav utdanning og personer med en 

svakere tilknytning til arbeidsmarkedet 
 Personer som tilhører lukkede miljøer eller miljøer 

med normer som taler mot vaksinasjon
30.09.2021

Særskilte grupper



FHI -
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Noen utfordringer

Praktiske og logistiske barrierer

 Problemer med å komme seg til , -eller å 
orientere seg på vaksinasjonsstedet

 Får ikke innkalling (ikke folkeregistrert i 
kommunen, har ikke fastlege..)

 Vanskelig å få fri, tap av inntekt..



FHI -

30.09.2021

Noen utfordringer
Vansker med å finne og forstå informasjon om vaksinen og tilbudet 

 En betydelig andel av befolkningen har lav
helsekompetanse

 En norsk undersøkelse om helsekompetanse fant*:
o 1/3 hadde lav eller svak generell helsekompetanse 
o 1/3 finner det vanskelig eller veldig vanskelig å 

vurdere helseinformasjon om sykdomsforebyggende 
tiltak som vaksinasjon 

o 1/4 finner det vanskelig eller veldig vanskelig å 
vurdere hvilke vaksiner en selv eller familien trenger 

o Manglende helsekompetanse rundt vaksinasjon var 
størst hos menn og personer med lav utdanning

*Befolkningens helsekompetanse, rapport Helsedirektoratet jan 2021



FHI -
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Noen utfordringer
Vansker med å finne og forstå informasjon om vaksinen og tilbudet 

 En betydelig andel av befolkningen har lav digital 
kompetanse: kan gå glipp av digital informasjon 
og ha problemer med å bruke digitale løsninger 
for timeavtale

 Mange får ikke med seg kompliserte råd og 
budskap. Kan skyldes språkbarrierer eller andre 
forhold. Skriftlig informasjon fungerer ikke alltid 
så godt 

 Varierende tillit til helsemyndigheter og 
informasjonskilder



FHI - 30.09.2021

Oversatt og bearbeidet figur fra: Eve Dubé, Institut National de Santé Publique du Québec, Canada

Generelt: Spennet mellom sunn skepsis og vaksinemotstand

Vaksinenøling (vaccine hesitancy) er kompleks, kontekstspesifikk, varierer med tid, sted og vaksinetype

Grad av aksept for vaksine: et kontinuum

Avslår alle 
kategorisk

Avslår alle, 
men er 
usikker

Avslår noen, utsetter, 
takker ja til noen

Takker ja 
men er 
usikker

Takker ja uten 
spørsmål/bekymringer

Vaksinenøling



Fare for stigmatisering
Ord betyr noe: vaksineskepsis – nøling – bekymring - informasjonsbehov..

Kunnskap om grupper med lavere vaksineopptak må 
kommuniseres med varsomhet 

Opplevd stigmatisering kan føre til tap av tillit og lavere 
vaksinevilje



Samarbeid med brobyggere/ressurspersoner
Hva kan kjennetegne en god ressursperson?

Har god kjennskap til målgruppen/miljøet, språket, tradisjoner, kulturelle, religiøse og sosiale koder

Har gode norskkunnskaper

Kommer fra den aktuelle målgruppa eller miljøet, relevant landbakgrunn

Har troverdighet, respekt og tillit i målgruppen/miljøet og autoritet dersom det blir sett på som 
viktig

Har bred kontaktflate og nettverk i lokalsamfunnet

Er en god rollemodell

Ønsker å bidra

Basert på veileder ved bruk av lokale ressurspersonar med innvandrarbakgrunn i informasjonsarbeidet
under koronapandemien, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), februar 2021

Hvordan går vi fram for å finne de riktige personene?



Helsepersonell i kommunen med bakgrunn fra eller kjennskap til aktuelt miljø.
Ressurspersoner i kommunen med kjennskap til aktuelt miljø. 
Brobyggere og ressurspersoner i miljøet: enkeltpersoner med stor annerkjennelse 
innad i miljøet eller personer fra miljøet som har gjort seg positivt bemerket i 
lokalsamfunnet.
Frivillige organisasjoner som allerede jobber opp mot bestemte miljøer eller grupper. 
Vurdere samarbeid om informasjonsformidling, evt også bistand til praktisk 
tilrettelegging.

Hvem kan være aktuelle ressurspersoner og 
brobyggere i din kommune?



Kan ressursperson og tolk være det samme?
En ressursperson er ikke det samme som en kvalifisert tolk

Vær obs på utfordringer ved å bruke andre enn kvalifiserte tolker: Sensitive 
opplysninger kan komme på avveier, ikke formalisert taushetsplikt m.m

Terskelen for å benytte kvalifisert tolk bør være lav

Det er forbudt å bruke barn som tolk, også i ad hoc-situasjoner

Basert på veileder ved bruk av lokale ressurspersonar med innvandrarbakgrunn i informasjonsarbeidet
under koronapandemien, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), februar 2021



Hvordan komme i gang?
Kartlegg hvilke grupper/miljøer i kommunen som har/kan ha sannsynlighet for 
lavere vaksineopptak

Kartlegg eksisterende informasjonskanaler og informasjonsarbeid 
Ha god oversikt over de ordinære informasjonskanalene lokalt.
Finn ut om det allerede er satt i gang tiltak rettet mot spesifikke grupper/miljø av frivillige 
organisasjoner, trossamfunn og lignende.
Hvis ja, - ta utgangspunkt i eksisterende arbeid, møteplasser og nettverk og bygg evt ut
Sørg for brukermedvirkning i identifisering av barrierer, spissing av budskap og valg av tiltak

Basert på veileder ved bruk av lokale ressurspersonar med innvandrarbakgrunn i informasjonsarbeidet
under koronapandemien, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), februar 2021



Dialogmøter 
Bli kjent, bygge tillit, få kunnskap 
Åpenhet og interesse for synpunkter/ambivalens/skepsis/bekymring
Lytt og forstå: 

Hvilke tanker har de om sykdommen og vaksinen? 
Hvorfor er det en del uvaksinerte i gruppen? Praktiske forhold? Skepsis? 
Ved skepsis: Hva ligger bak synspunktene – Mangel på informasjon? Bekymring/frykt for bivirkninger? 
Manglende tillit? Annet?

Hva er dere enige om? Respekt for ulike oppfatninger, tilby informasjon 



Hva med din kommune?
Hvilke grupper er vanskelige å nå?
Når informasjonen om vaksinen og vaksinetilbudet helt frem og blir forstått hos alle? 
Har vi innkallingsløsninger som når alle i de anbefalte gruppene?
Tilbyr vi spesiell tilrettelegging for de som trener det?
Har vi formidlet i riktige informasjonskanaler, tilpasset språk, vanskelighetsgrad? 
Har vi analoge alternativer, tilbud om direkte/muntlig informasjon?
Bruker vi potensialet vi har gjennom lokale brobyggere og ressurspersoner?



Ressurser
To veiledere fra IMDI:

Imdi.no



L - «listen»/lytt oppmerksomt til pasienten

E - «explain»/forklar hva du, som helsepersonell, tenker 

A - «acknowledge»/anerkjenn at det foreligger forskjeller

R - «recommend»/anbefal, som helsepersonell, behandling 

N - «negotiate»/forhandle dere fram til hvordan samarbeide

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5815116/

Ressurs
Om dialog som metode: The L-E-A-R-N-Model

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5815116/


Ressurs om brukermedvirkning

https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/brukermedvirkning/innvandrere-og-brukermedvirkning

En oppsummering av kunnskap

Monika Dybdahl Jakobsen og Ragnhild Storstein Spilker
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