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Informasjonsbrev nr 44 om koronavaksinasjonsprogrammet 

Dette brevet inneholder informasjon om: 
1. Vaksinasjonskapasitet framover

2. Veiledning om bruk av Nuvaxovid

3. Reklame fra apotek om vaksinasjonsprogrammet

4. Endringer i regler for koronasertifikat

5. Tilgang til gjesteinnbyggerlister og fastlegelister for kommunene under pandemien

1. Vaksinasjonskapasitet framover

Selv om vaksinasjonstempoet nå er langt lavere, har regjeringen bedt kommunene ha fortsatt beredskap for 

vaksinasjon av store grupper ut første kvartal 2022. Dette tilsvarer et nivå på 400 000 doser nasjonalt slik det 

er kommunisert siden slutten av 2021. Per nå er det ikke noen planer eller utsikter til en vaksinasjon av store 

grupper med en fjerde dose, og det er heller å forvente en nedgang i vaksinasjonstempoet i tiden som 

kommer. Selv om det fortsatt er en uforutsigbar situasjon vurderes det som lite sannsynlig at det vil skje større 

endringer de nærmeste månedene. Kommunene må planlegge for et åpent og tilgjengelig tilbud også etter 

første kvartal, slik at alle som vil starte eller fullføre grunnvaksinasjon eller ta oppfriskingsdose, kan få dette. 

Detaljer rundt videre vaksinasjon og planer og beredskap for dette etter første kvartal, vil kommuniseres 

senere. 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kommune-skal-opprettholde-beredskapen-ut-april2/id2900206/ 

2. Veiledning om bruk av Nuvaxovid

Som informert om i nyhetssak fra 28.01.22 samt i informasjonsbrev 43, blir koronavaksinen Nuvaxovid fra 

Novavax tilgjengelig for levering ut til kommunene i uke 10. FHI har utarbeidet et eget informasjonsskriv med 

mer utdypende omtale om bruk av Nuvaxovid (Novavax) i koronavaksinasjonsprogrammet.    

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kommune-skal-opprettholde-beredskapen-ut-april2/id2900206/
https://www.fhi.no/nyheter/2022/koronavaksinen-fra-novavax-blir-tilgjengelig-i-uke-10/
https://www.fhi.no/publ/brev/informasjon-om-nuvaxovid-novavax/
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3. Reklame fra apotek om vaksinasjonsprogrammet 

Legemiddelverket har mottatt en henvendelse fra apotekene om kommunikasjon for vaksineringstjenesten de 

nå har for Covid-19. Det som står i avtalen mellom apotek og kommune er at apotekene skal tydelig 

kommunisere at de er en del av vaksinasjonsprogrammet. 

I henhold til legemiddelforskriften (kap. 13) har apotekene ikke lov til å reklamere for produktnavnene på 

vaksinene, kun for selve vaksinasjonstjenesten. 

Apotekene kan ikke reklamerer for den ene eller andre vaksinetypen, men tilgjengelig vaksinetype kan 

opplyses om ved vaksinasjon og under timebestilling. For gruppen under 30 år, kan apotekene kommunisere 

at de har vaksiner tilgjengelig som også anbefales for de under 30 år. 

 
 

4. Endringer i regler for nasjonalt koronasertifikat 

Det nasjonale koronasertifikatet er ikke i bruk nå, men skal være tilgjengelig fordi kommunene fremdeles har 

anledning til selv å beslutte å ta det i bruk lokalt. Det skal også raskt kunne være på plass dersom det senere 

skulle bli aktuelt å innføre nasjonale tiltak som forutsetter dokumentasjon med koronasertifikat. Regjeringen 

har besluttet at det nasjonale koronasertifikatet skal ha samme gyldighetskriterier som EU-sertifikatet, dvs 180 

dager (rundt 6 måneder) ved gjennomgått sykdom, 270 dager (rundt 9 måneder) for grunnvaksinerte og 

ubegrenset for dem som har fått oppfriskningsdose. Negativ test sidestilles ikke lenger med vaksinasjon eller 

gjennomgått sykdom. Endringene blir synlige i koronasertifikatet 10. Februar. Les hele begrunnelsen for 

endringene i nasjonalt koronasertifikat på regjeringen.no. 

 
 

5. Tilgang til gjesteinnbyggerlister og fastlegelister for kommunene under pandemien 

Som en del av kommunenes planlegging og administrering av vaksinering mot covid-19 har Helsedirektoratet 

alt gitt kommunelegene tilgang til fastlegelister i kommunens via Norsk helsenett (NHN). Fastlegelistene viser 

listeinnbyggere og deres tilknytning til kommunens fastleger hver måned.  

Nå får kommunene også en tilsvarende oversikt over gjesteinnbyggere hver måned, altså der innbyggere 

velger fastlege i en annen kommune enn der de bor. Det er to lister: den ene viser gjesteinnbyggere inn til 

egen kommune, og den andre viser kommunens innbyggere med fastlege i andre kommuner.  

Smittevernloven § 2-2 åttende ledd gir kommunelegen i hver kommune hjemmel til å innhente 

taushetsbelagte opplysninger fra offentlige kilder. Forutsetningen er at opplysningene er nødvendige for 

iverksetting av tiltak eller for oversikt og kontroll i forbindelse med smittsomme sykdommer. Helsedirektoratet 

vurderer at tilgang på fastlegelister og gjesteinnbyggerlister kan være viktig for kommunene for å få oversikt 

over og administrere vaksinering mot covid-19. Tilgangen til listene er følgelig midlertidig. 

Dersom noe oppfattes som feil på listene, kan kommunene kontakte Helfo om dette. 

Fastlegelistene og gjesteinnbyggerlistene skal kun benyttes til formål knyttet til vaksinering mot covid-19. 

Listene skal også behandles og oppbevares på en sikker måte, og slettes umiddelbart når formålet knyttet til 

vaksinering er oppnådd.  

 

Les hvordan du som kommunelege får tilgang til fastlegelistene og gjesteinnbyggerlistene på nhn.no.  
Helsedirektoratet avslutter tilgangen til gjesteinnbyggerlistene og fastlegelistene når vaksineringssituasjonen 

tilsier at behovet er over. 

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/begrunnelser-for-endringer-i-covid-19-forskriften/begrunnelse-for-endringer-fra-1.-februar-2022-kl.-2300-med-lettelser-i-nasjonale-regler-i-covid-19-forskriften/id2900006/#tocNode_35
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/begrunnelser-for-endringer-i-covid-19-forskriften/begrunnelse-for-endringer-fra-1.-februar-2022-kl.-2300-med-lettelser-i-nasjonale-regler-i-covid-19-forskriften/id2900006/#tocNode_35
https://www.nhn.no/samhandlingsplattform/grunndata/fastlegeregisteret/tilgang-til-fastlegelister-vaksinering-mot-covid-19
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