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Bestilling av sesonginfluensavaksine 2022/2023 

Ifølge forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram skal sesonginfluensavaksine tilbys årlig til personer med økt 
risiko for komplikasjoner i forbindelse med influensa (risikogrupper). Kommunene har ansvar for at det finnes 
et influensavaksinasjonstilbud.  
 
Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler også årlig influensavaksine til andre målgrupper, først og fremst for å 
hindre smitte til personer i risikogruppene (vaksinasjon av helsepersonell og husstandskontakter), samt for å 
motvirke utvikling av virus med endrede egenskaper som følge av smitte mellom dyr og mennesker 
(vaksinasjon av svinerøktere).  
 
Målgrupper for influensavaksinasjon er beskrevet i Vaksinasjonsveileder for helsepersonell. FHI har bestilt nok 
vaksiner til å dekke både risikogrupper og andre målgrupper (helsepersonell, husstandskontakter, svine-
røktere).  
 
Nasjonal målsetting er at minst 75 % av personer i målgruppene vaksineres mot influensa hver sesong. 
Smittevernansvarlig lege har ansvar for at det bestilles vaksine til kommunens innbyggere og helsepersonell. 
Sykehusene har ansvar for å bestille vaksine til inneliggende pasienter i risikogruppene og helsepersonell. For 
raskest mulig tilgang over hele landet må vaksinen bestilles samlet til én leveringsadresse pr. kommune/syke-
hus.  
 
Det er sendt ut eget informasjonsbrev til kommunene om planlegging av korona- og sesonginfluensa-
vaksinasjon til høsten (vår ref. 20/15573-159). Det er sannsynlig at personer over 65 år og personer med 
underliggende sykdommer vil bli anbefalt en ny oppfriskingsdose med koronavaksine til høsten. Anbefalingen 
vil i tilfelle komme etter sommeren, og det vil komme nærmere informasjon om bestillingsløsning og frister. 
Målgruppene for influensa- og koronavaksinasjon er i stor grad overlappende, og samvaksinering kan være 
aktuelt. Vaksinedistribusjon vil i så fall tilpasses til dette.   
 
Mange kommuner velger normalt å tilby influensa- og pneumokokkvaksine samtidig. Målgruppene for disse 
vaksinene er langt på vei overlappende. Se Vaksinasjonsveileder for helsepersonell. Pneumokokkvaksine skal 
tilbys hvert 10. år eller hvert 5. år avhengig av indikasjon. Det er foreløpig ikke tilstrekkelig dokumentasjon til å 
anbefale samvaksinering med pneumokokk- og koronavaksine. Kommunene anbefales å sikre tilbud om 
pneumokokkvaksine til risikogrupper separat fra høstens koronavaksinering. Vi minner om at det er tilgjengelig 
gratis Pneumovax med holdbarhet 16.6.2022. 
 

• Av beredskapshensyn kjøper Folkehelseinstituttet tradisjonelle sesonginfluensavaksiner til målgruppene 

fra to ulike produsenter. Vaksinene som tilbys målgruppene er Influvac Tetra og Vaxigrip Tetra.   

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/
https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/pneumokokkvaksinasjon---veileder-fo/
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• Til beboere over 65 år i sykehjem og omsorgsboliger/forsterkede botilbud vil Folkehelseinstituttet kjøpe 

inn 40 000 doser adjuvantert influensavaksine (Fluad Tetra). Denne vaksinen gir bedre effekt enn den 

tradisjonelle influensavaksinen blant de eldste. Fluad Tetra er kun godkjent for bruk hos eldre fra 65 år.  

• Til barn og ungdom 2-17 år i risikogruppene vil Folkehelseinstituttet kjøpe inn nasal influensavaksine 

(Fluenz Tetra).  Vaksinen kan benyttes til barn og ungdom som ønsker denne vaksinen framfor tradisjonell 

vaksine (injeksjonsvaksine).  

• Til personer utenom målgruppene tilbys Influvac Tetra, Vaxigrip Tetra og Fluarix Tetra. I motsetning til 

tidligere trenger ikke rekvirent å forholde seg til hvilken av de tradisjonelle influensavaksine de skal velge, 

siden det fram til fristen 15. juni blir generisk forhåndsbestilling av tradisjonell influensavaksine.  

I år vil alle vaksinene som tilbys til risikogrupper (tradisjonell injeksjonsvaksine, adjuvantert injeksjons-
vaksine til eldre, nesesprayvaksine til barn og ungdom) samt tradisjonell injeksjonsvaksine til andre 
målgrupper (helsepersonell, husstandskontakter og svinerøktere) ha samme pris. Alle vaksinene vil koste  
88 kr. pr. dose inkludert legemiddeldetaljistavgift og merverdiavgift. Alle vaksinene kan bestilles samtidig.  
 
Folkehelseinstituttet oppfordrer kommunene til å bestille nok doser, og unngå stadige etterbestillinger. Ved 
bestilling bør man ta utgangspunkt i totalt forbruk foregående sesong, til henholdsvis risikogrupper og andre 
målgrupper. Denne informasjonen finner dere når dere logger inn i bestillingsløsningen 
https://vaksinebestilling.fhi.no/ og går til «Min side» og «Full ordrehistorikk». Ordrenummer som starter på 39 
inneholder sesonginfluensavaksine og evt. Pneumovax til målgruppene. Husk at dere kanskje la inn flere 
bestillinger i fjor.  
 
Folkehelseinstituttet vil fortsatt ha stort fokus på økt vaksinasjonsdekning, og vil ha målrettede kampanjer 
rettet mot målgrupper med dårlig vaksinasjonsdekning. Eventuelle kampanjer i kommunen/helseforetaket bør 
planlegges i god tid, og tas høyde for ved bestilling av vaksine.  
• Personer ≥ 65 år anbefales årlig influensavaksine. Antall innbyggere ≥ 65 år pr. kommune 1.1.2022 

(Statistisk sentralbyrå) finnes vedlagt.  

• Det anslås at 10 - 15 % av befolkningen < 65 år tilhører en eller flere risikogrupper og bør tilbys årlig 

influensavaksine.  

• Kommunene bør innhente informasjon fra fastleger og omsorgstjenesten om antall personer i de øvrige 

målgruppene, herunder helsepersonell. 

Bestilling og utsending av influensavaksine  
• Vaksiner skal fortrinnsvis bestilles elektronisk https://vaksinebestilling.fhi.no/. Logg inn med brukernavn / 

passord til ønsket mottaker (Min side - Logg inn). Trykk evt. «Glemt passord» for å tilbakestille passord. 

Dette krever at man er opprettet som bruker i ny nettbutikk med aktuell e-postadresse. Ved innloggings-

problemer kontakt nettbutikk.vaksine@fhi.no.  

• Lege må identifisere seg via HelseID. Skjemaet blir synlig og lege kan registrere/sende inn forhånds-
bestilling.  

• Følgende vaksiner er tilgjengelig for forhåndsbestilling nå. Vaksiner bestilt innen 15. juni planlegges 

levert i oktober (uke 40-42).   

• Til risikogrupper og andre målgrupper (helsepersonell, husstandskontakter og svinerøktere)            

Pris 88 kr. pr. dose for alle typene, inkludert legemiddeldetaljistavgift og merverdiavgift 

o Tradisjonell sesonginfluensavaksine (Influvac Tetra, Vaxigrip Tetra) til risikogrupper  

o Tradisjonell sesonginfluensavaksine (Influvac Tetra, Vaxigrip Tetra) til andre målgrupper 

(helsepersonell, husstandskontakter og svinerøktere)  

o Adjuvantert influensavaksine (Fluad Tetra) til beboere over 65 år i sykehjem og 

omsorgsboliger/forsterkede botilbud  

o Nasal influensavaksine (Fluenz Tetra) til barn og ungdom 2-17 år i risikogruppene som ønsker 

denne vaksinen framfor tradisjonell vaksine (injeksjonsvaksine) 

https://vaksinebestilling.fhi.no/
https://vaksinebestilling.fhi.no/
mailto:nettbutikk.vaksine@fhi.no
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• Tradisjonell sesonginfluensavaksine (Influvac Tetra, Vaxigrip Tetra, Fluarix Tetra) til personer utenom 

målgruppene. Følger gjeldende priser i Felleskatalogen. Generisk rekvirering. Billigste vaksine til de 

som rekvirerer først osv.  

• Pneumokokkvaksine (Pneumovax) som ønskes levert sammen med influensavaksinen. Følger 

gjeldende priser i Felleskatalogen. 

• Etter 15. juni blir det slutt på generisk rekvirering av tradisjonell sesonginfluensavaksine, og man rekvirerer 

vaksinene på vanlig måte i nettbutikken. Det vil framgå i nettbutikken hvilken vaksine de ulike fylkene skal 

rekvirere. Til anbefalte målgrupper forbeholder vi oss retten til å bytte vaksine ved behov, da vaksinene er 

medisinsk likeverdige.   

• Nærmere informasjon om leveringsdag kommer på https://www.fhi.no. Abonner på nyhetsvarsel: 

https://www.fhi.no/sys/nyhetsvarsler/.  

Ubrukte vaksinedoser 2021/2022  
Vi ber om at kommuner og helseforetak innen 1.6.2022 rapporterer antall ubrukte influensavaksinedoser fra 
forrige sesong. Lenke til Questback-undersøkelse for å registrere antall doser: 
https://response.questback.com/folkehelseinstituttet/smhmxzivgj   
 

Vennlig hilsen 

Are Stuwitz Berg Berit Sofie Wiklund 
Avdelingsdirektør, avd. Smittevern og vaksine Seniorrådgiver 
  
 
Brevet er elektronisk godkjent.  
 
Likelydende brev er sendt til rådmannen i kommunen evt. bydelsdirektøren  
 
Vedlegg: Antall innbyggere 65 år og eldre pr. kommune 1.1.2022 (SSB)  
 
Kopi:  
Statsforvalteren ved Helseavdelingen 
Helse- og omsorgsdepartementet  
Helsedirektoratet  
Norges Apotekerforening  
Alliance Healthcare  
Apokjeden Distribusjon  
Norsk Medisinaldepot  
Legemiddelindustriforeningen ved vaksineutvalget 
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