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Informasjonsbrev nr 36 om koronavaksinasjonsprogrammet 

Dette brevet inneholder informasjon om: 

1. Vaksinasjon i kommunene fremover 

2. Samvaksinering korona- og influensavaksiner 

3. Presisering av dosering og intervall for 3. dose til personer med alvorlig svekket immunforsvar og 

oppfriskningsdose til eldre og helsepersonell  

4. Fortløpende innkalling av barn som fyller 12 år  

5. Informasjon om løsning for koronasertifikat for personer uten norsk ID-nummer 

 

1. Vaksinasjon i kommunene fremover 

Regjeringen har besluttet at vaksinasjonskapasiteten nasjonalt skal økes fra 200 000 doser/uke til 400 000 
doser/uke. Hovedhensikten er nå å raskest mulig kunne vaksinere alle over 65 år med både oppfriskingsdose 
koronavaksine og influensavaksine, men også øvrig vaksinering med oppfriskningsdose til helsepersonell med 
kontakt med pasienter med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 og andre dose til 16 og 17-åringene. 

Oppfriskingsdoser mot covid-19 
Helse- og omsorgsdepartementet besluttet ettermiddagen 18. november, etter at fristen for å bestille 
koronavaksiner til uke 48 var gått ut, å be kommunene å øke vaksinasjonskapasiteten til 400.000 vaksineringer 
pr uke. Det er viktig at kommunene øker sin kapasitet så raskt som mulig, og det er et mål at 
vaksinasjonsaktiviteten er økt senest fra uke 48. FHI vil fordele doser i henhold til antall eldre som gjenstår å 
vaksinere i den enkelte kommune.  
 
Antall doser som distribueres: 

• Uke 47 distribueres 207.191 doser (dette er i henhold til det kommunene allerede har bestilt)  

• Uke 48 distribueres 300.000 doser (kommunene kan ikke avbestille doser i denne utsendelsen) 

• Uke 49 distribueres det antall doser som tilsier at kommunene kan oppfylle sine forpliktelser til å gi 
oppfriskningsdose til alle over 65 år og til helsepersonell med pasientkontakt, samt dose 2 til 16- 17-
åringene.   
 

Endringen for utsendelse gjelder i første omgang for uke 48 og 49, og kommunene vil informeres fortløpende 
om hvordan videre vaksinasjon og distribusjon av vaksiner vil foregå. Økningen av utsendingen har oppstart i 
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uke 48, og vil skje trinnvis for å gi kommunene tid til å oppskalere vaksinetilbud. Dette skjer for å unngå at 
kommunene tar imot flere doser enn de kan bruke, og for å minimere risikoen for at doser må kastes. 

Aldersgruppen over 65 år og helsepersonell med pasientkontakt må raskest mulig få tilbud om en 
oppfriskningsdose. Kommunene bør nå aktivt innkalle personer i disse gruppene for å sikre høy oppslutning. 

FHI vurderer fortløpende hvilke andre grupper som vil få tilbud om oppfriskningsdoser koronavaksiner. Dette 
inkluderer risikogrupper mellom 18 og 64 år, og den generelle befolkningen i samme aldersgruppe. 

Influensavaksiner 
Det er svært viktig at kommunene også fullfører influensavaksineringen av risikogruppene før jul, for å være 
best mulig forberedt før en eventuell influensaepidemi i vinter. 

Fra FHI er det sendt ut cirka 1,5 millioner doser influensavaksine, og basert på innmeldte vaksinasjoner i 
SYSVAK bør det være tilstrekkelig med vaksiner i kommunene til å tilby alle over 65 år og andre risikogrupper 
influensavaksine før jul. Ved behov kan influensavaksiner fortsatt etterbestilles fra FHI. 

 

2. Samvaksinering korona- og influensavaksiner 

FHI anbefaler at dette som hovedregel bør unngås. Gitt målsettingen om å få vaksinert så mange som mulig av 
de som er 65 år eller eldre med begge vaksiner før jul, kan det i en del situasjoner allikevel være 
hensiktsmessig. Kommunene kan vurdere om personer over 65 år kan få disse vaksinene samtidig, dersom det 
ellers er fare for at ikke begge vaksiner blir gitt før influensautbruddet er i gang (innen nyttår). Dette gjelder 
imidlertid ikke skrøpelige pasienter hvor en mulig økning i bivirkninger etter to samtidige vaksiner vil være 
spesielt uheldig. Det gjelder heller ikke samvaksinering med mRNA-vaksine og inaktivert, adjuvantert 
influensavaksine (Fluad Tetra) som brukes i sykehjemmene. 

Det er fremdeles begrenset med data om samvaksinering med influensa og koronavaksine. Antallet 
studiedeltagere som har fått influensavaksine og mRNA-vaksine samtidig er omtrent 300 sammenlagt i studier 
som har sett på 2. dose og boosterdose. Det ser ikke ut til at immunresponsen mot verken influensa eller 
korona påvirkes negativt av samvaksinering, noe som tilsier at effekten av vaksinene ikke vil være dårligere. 
Det er ikke noe i disse studiene som tilsier at en kombinasjon med inaktivert influensavaksine (uten adjuvans) 
vil gi en uakseptabel økning i bivirkninger sammenlignet med koronavaksine alene, men datagrunnlaget er 
begrenset og vil ikke kunne fange opp mindre vanlige bivirkninger etter en slik samvaksinering. 

 

3. Presisering av dosering og intervall for 3. dose til personer med alvorlig svekket immunforsvar og 

oppfriskningsdose til eldre og helsepersonell 

Personer med alvorlig svekket immunforsvar er anbefalt en tredje dose som en del av sin 

primærvaksinasjonsserie. Den ekstra dosen tilbys fordi denne gruppen har en antatt svak vaksineeffekt etter 

de to første dosene. Både Comirnaty og Spikevax er godkjent som en tredje dose til immunsupprimerte. 

Intervallet mellom dose 2 og dose 3 skal være minimum 4 uker. 

Dosering ved vaksinering med tredje dose til personer med alvorlig svekket immunforsvar: 

• Comirnaty – Full dose (0,3 ml)  

• Spikevax – Full dose (0,5 ml) 
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En oppfriskningsdose er en dose som tilbys til de som har hatt god effekt etter to doser, men hvor effekten kan 

ha avtatt over tid. Foreløpig foreligger det anbefalinger om oppfriskningsdose til eldre over 65 år og 

sykehjemsbeboere samt helsepersonell med kontakt med pasienter med økt risiko for alvorlig forløp av covid-

19. Både Comirnaty og Spikevax er godkjent som oppfriskningsdose. Oppfriskningsdosen skal gis med et 

intervall på 6 md etter dose 2 til helsepersonell, men som informert om i Informasjonsbrev 35 kan dette 

intervallet kortes ned mot 5 md i aldersgruppen 65 år og eldre.  

Dosering ved vaksinering med oppfriskningsdose til eldre og helsepersonell: 

• Comirnaty – Full dose (0,3 ml) 

• Spikevax – Halv dose (0,25 ml) 

 

 

4. Fortløpende innkalling av barn som fyller 12 år 

FHI minner om at kommunene i informasjonsbrev om vaksinasjon av ungdom 12-15 år ble oppfordret til å 
etablere systemer for å kunne tilby barn født i 2009 vaksinasjon når de har fylt 12 år. Dette kan ta noe lengre 
tid å få på plass, da systemene de fleste steder er basert på årskull og ikke fødselsdato. 
 
 

5. Informasjon om løsning for koronasertifikat for personer uten norsk ID-nummer 

Fra tirsdag 23.11.21 vil personer uten norsk fødselsnummer eller d-nummer som har mottatt koronavaksine i 

Norge kunne få utskrift av sitt koronasertifikat. For å få koronasertifikat må personene dette gjelder sende et 

brev til Helfo for å få etterregistrert vaksinen i SYSVAK. Etter at registreringen er gjennomført vil Helfo kunne 

bistå med utskrift av koronasertifikat. Sertifikatet vil kunne sendes til den adressen personen oppholder seg.  

Brevet til Helfo må inneholde følgende:  

• Brevet må stadfeste at personen ønsker å få sine koronavaksiner etterregistrert, samt at man ønsker 
utskrift av sitt koronasertifikat  

• Navn, fødselsdato og adressen man ønsker at koronasertifikatet skal sendes til 

• Kopi av gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller nasjonalt ID-kort) 

• Kopi av vaksinasjonsbevis 
o Vaksinasjonsbeviset må være stemplet og signert av vaksinesenteret/kommunen der man 

mottok vaksinen og må inneholde navn, fødselsdato, vaksinedato, vaksinetype og 
batchnummer.  

o Hvis personen ikke har vaksinasjonsbeviset tilgjengelig henvises man til å ta kontakt med 
vaksinesenteret/kommunen der vaksinen ble mottatt for en ny utskrift. 
 

Brevet og kopi av gyldig legitimasjon og vaksinasjonsbevis sendes til:  

Helfo 
Postboks 2415 
3104 Tønsberg 

Vi understreker at løsningen bare kan brukes av personer som har mottatt koronavaksiner i Norge og som ikke 

har fødselsnummer eller d-nummer. 

 

https://www.fhi.no/publ/brev/informasjonsbrev-nr-35-om-koronavaksinasjonsprogrammet/
https://www.fhi.no/contentassets/44e6c92a47144b1ba3832bc296c14246/informasjonsbrev-om-vaksinasjon-av-ungdom-12-15-ar-030921.pdf
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Behandlingstiden kan ta opptil 2 uker fra vi mottar hevendelsen. Dette er knyttet til regler om personvern og 

krav til kontroll av dokumentasjon.  

Ved behov for en ny utskrift av koronasertifikat er det kun nødvendig å legge ved sitt felles hjelpenummer 

(dette opplyses om første gang man mottar koronasertifikat) og gyldig legitimasjon sammen med et brev som 

stadfester ønske om en ny utskrift. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Geir Bukholm Are Stuwitz Berg 
Smitteverndirektør Avdelingsdirektør, avd. Smittevern og vaksine  
 
 
Brevet er elektronisk godkjent  
Kopi til: HOD og Hdir 
 
   

 
 
 
 
 


