
Referat  Møte Referansegruppe for nasjonale vaksinasjonsprogram  
Innspillsmøte med Referansegruppen for nasjonalt vaksinasjonsprogram 

Dato 23.03.02.02.22 

Sted  Teamsmøte  

  

Innkalling 

Medlemmer i referansegruppen  

Claus Klingenberg, Norsk barnelegeforening  
Kristin Greve-Isdahl Mohn, Norsk forening for infeksjonsmedisin  
Veselka Petrova Dimova-Svetoslavova, Norsk forening for medisinsk mikrobiologi  
Elena Danilova, Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin  
Hege Kristin Aune Jørgensen, Norsk samfunnsmedisinsk forening  
Mone Tsahai Kildal, Norsk sykepleieforbund landsgruppen av helsesykepleiere  
David Benee Olsen, Statens legemiddelverk  
Kristin Skullerud, Helsedirektoratet 
Ellen Furuseth, Folkehelseinstituttet  

Varamedlemmer  

Cecilie Ruud Dangmann, Norsk sykepleieforbund landsgruppen av helsesøstre  
Ingebjørg Skrindo, Helsedirektoratet  

Sekretariat 

Didrik Vestrheim, Folkehelseinstituttet  
Marianne Bergsaker (møteleder) Folkehelseinstituttet  
Ingeborg Aaberge Folkehelseinstituttet  
Lene Juvet, Folkehelseinstituttet  
Karianne Johansen, Folkehelseinstituttet  
Ivar Grosvold, Folkehelseinstituttet 
Liv Solvår Nymark, Folkehelseinstituttet 
Jorunn Hill (referat), Folkehelseinstituttet 

Inviterte: Are Stuwitz Berg, Ida Christine Bjørnebye, Kristian Lie, Sara V. Watle 

 

Til stede:  
Kristin Greve-Isdahl Mohn, Mone Tsahai Kildal, Claus Klingenberg, Hege Kristin Aune Jørgensen, 
Ingebjørg Skrindo, Inger Johanne Bakken, Ellen Furuseth, Marianne Bergsaker, Ingeborg Aaberge, Lene 
Juvet, Karianne Johansen, Ivar Grosvold, Are Stuwitz Berg, Ida Christine Bjørnebye, Kristian Lie 

 

Habilitet: Ingen kommentar til habilitet.  
Referat fra forrige møte 16.02.22 legges ut på våre nettsider mandag 28. mars. 

• Tema for møte i dag: Skal personer i aldersgruppen 65 år og eldre og personer med alvorlig svekket 
immunforsvar tilbys ytterligere vaksinasjon mot covid-19 før sommeren 2022?  

• Forutsetninger: 
• Fortsatt omikron som dominerer (scenario 1 og 2) 
• Videre vaksinasjon med vaksiner allerede tilgjengelige i koronavaksinasjonsprogrammet 

 
Presentasjon v/Kristian Lie (vedlagt) 
 
Innspill fra Faglig referansegruppe 
Aldersgruppe over 65 år 
Oppfattelsen i Faglig referansegruppe er at det ikke er nødvendig å fokusere på aldersgruppe over 65 før 
sommeren gitt at det er omikron som fortsatt dominerer. Aldersgruppen er godt beskyttet, varmere vær 
vil redusere smitte. Vi har også annen type behandling i og med at vi har fått medisiner. En del i denne 



gruppen velger å ikke ta dose 3, mange har fått sykdom og andre har fått både oppfriskingsdose og 
sykdom. 
 
Vi vet fortsatt ikke hvor lenge man har effekt av en dose om den settes før sommeren, mens høsten kan 
bli verre. Bør derfor ta hensyn til motivasjon og tretthet nå og fokusere på ytterligere dose til høsten av 
denne store aldersgruppen. 
 
I presentasjonen vises det til at andre land i Europa har anbefalinger for høyere aldersgrupper 70-80 år. 
Det kan være aktuelt å vaksinere de eldste og sykehjemsbeboere med en ytterligere dose. De fleste som 
har dødd nå, er sykehjemsbeboere. Dette er derfor en viktigere gruppe å vurdere før sommeren. Vi 
ønsker absolutt ikke smitte på sykehjemmene våre. 
 
Personer med alvorlig svekket immunforsvar 
Det er ingen sikker forklaring på hvorfor denne gruppen ikke møter til vaksinasjon, men de har vært 
vanskelig å nå. Mange vet ikke/har ikke forstått at de er i denne gruppen, andre tør ikke ta vaksinen 
fordi de har en immunsykdom og er redd for at sykdommen kan gi mer vaksinebivirkniger. 
Vi bør fokusere på å få opp vaksinedekning med en fjerde dose (dvs 1. boosterdose). Det er et ønske at 
vi kommuniserer noe om dette på nettsidene våre. Hvem har svekket immunforsvar? Denne gruppen 
kan også behandles med medisiner. 
 
Det blir også kommunisert at viruset er mildere, men det betyr ikke at det er mildt for alle og at ingen 
lenger får plager. Det er heller Ikke det samme trykket i media, og folk «gidder» ikke bry seg med det 
lenger. Alle skal få «omikron», og tror de skal få det nå. Alt skal gå bra. Muligens en nasjonal kampanje?  
 
Usikkerhetsmomentet: Hvordan er situasjonen ute i verden og hva vil det ha for konsekvenser om det 
kommer et nytt virus. Det er reiseboom både ut av Norge og ut av Europa nå. Pandemien er ikke avblåst 
enda. 
 
Takk til alle for nyttige innspill  
 
Sekretariatet planlegging et ordinært møte med Referansegruppa før sommeren (slutten av mai 
begynnelsen av juni) da med annen agenda enn korona.  
 
Fysisk møte/digitalt. En til to timers møte er Teams greit, lang reisevei for mange. Et eventuelt 
heldagsmøte kan være fysisk. 
 
 
  
 

 


