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Informasjonsbrev nr 48 om koronavaksinasjonsprogrammet 

Dette brevet inneholder informasjon om: 
1. Gjennomføring av vaksinasjon med ny oppfriskningsdose 
2. Bestilling og distribusjon 

 
1. Gjennomføring av vaksinasjon med ny oppfriskningsdose 

I informasjonsbrev 47 orienterte Folkehelseinstituttet (FHI) om anbefaling om ny oppfriskningsdose med 
koronavaksine for følgende målgrupper: 

• Personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere 
• Personer 65-74 år  
• Personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig forløp av covid-19 

Vaksinasjon av gruppen 75 år og eldre og sykehjemsbeboere ble startet opp fra 1. juli. I brev fra Helse- og 
omsorgsdepartementet ble det understreket at vaksineringstempoet måtte tilpasses kommunenes kapasitet 
gitt at anbefalingen kom rett før ferien. Når ferieavviklingen nå nærmer seg slutten, bør kommunene ta sikte 
på å bli ferdig med vaksinering av denne gruppen så raskt som praktisk mulig ettersom det nå er personer 75 
år og eldre og sykehjemsbeboere som først og fremst har størst risiko for alvorlig koronasykdom. Det er viktig 
å sikre at denne aldersgruppen mottar god informasjon om det tilgjengelige vaksinasjonstilbudet i kommunen 
slik at de er godt orientert om hvordan de skal gå frem for å få tatt en ny dose. 
 
Den samlede overvåkingen indikerer at sommerbølgen drevet av omikronvarianten BA.5 har passert toppen. 
Smittespredningen i befolkningen ser nå ut til å være svakt avtagende og vi ser foreløpig en tilsvarende 
reduksjon av antall nye innleggelser i sykehus med covid-19 som hovedårsak. Situasjonen er imidlertid 
uforutsigbar. Smittespredningen vil kunne øke igjen når befolkningen kommer tilbake til normal hverdag etter 
ferien. Trenden er fortsatt stigende i flere europeiske land. Usikkerheten rundt hvor tidlig en eventuell 
høstbølge inntreffer og hvor kraftig den blir, gjør at Folkehelseinstituttet vurderer at kommunene ikke bør 
utsette oppstart av vaksinasjon til aldersgruppen 65-74 år lenger enn nødvendig.  
 
Kommuner som selv vurderer at de har gitt et godt vaksinasjonstilbud til aldersgruppen 75 år og eldre og 
sykehjemsbeboere, og som har tilstrekkelig vaksine og personellressurser tilgjengelig, bør fortløpende fortsette 
med å vaksinere aldersgruppen 65-74 år.  
 

https://www.fhi.no/contentassets/1a9d442d99ee45bbad30d9dacf9680f1/2022-06-29-informasjonsbrev-nr-47-om-koronavaksinasjonsprogrammet_.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/79e364f86452490ebffd9f06f3172872/brev-til-kommunene-anbefaling-om-ny-oppfriskningsdose-koronavaksine-for-flere-grupper.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/79e364f86452490ebffd9f06f3172872/brev-til-kommunene-anbefaling-om-ny-oppfriskningsdose-koronavaksine-for-flere-grupper.pdf
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Folkehelseinstituttet vil i løpet av noen få uker komme tilbake med informasjon om tidspunkt for oppstart av 
vaksinasjon med ny oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for 
alvorlig sykdomsforløp.  

Dosering ved vaksinering med 2. oppfriskningsdose: 

• Comirnaty – Full dose (0,3 ml) 
• Spikevax – Halv dose (0,25 ml) 

Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose. 
 
Gjennomgått omikroninfeksjon ser ut til å gi en lavere grad av immunstimulering sammenlignet med tidligere 
varianter. Anbefalingen om ny oppfriskningsdose for nevnte målgrupper gjelder derfor uavhengig av om man 
nylig har gjennomgått infeksjon. Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny 
oppfriskningsdose bør være minimum 3 uker, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. 
 

2. Bestilling og distribusjon 

Koronavaksiner bestilles som vanlig via nettskjema. Lenke til nettskjema for leveringsuke 34 sendes ut til 
kommunene via Statsforvalter i uke 31 med bestillingsfrist onsdag 10. august i uke 32. Inntil videre vil 
nettskjema legges ut ukentlig, og distribusjon av doser vil være ukentlig.     

Vennlig hilsen 

Geir Bukholm  
Smitteverndirektør    
 
 
Brevet er elektronisk godkjent  
Kopi til: HOD og Hdir 
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