
Sjekkliste for kommunene ved praktisk gjennomføring av 
massevaksinasjon mot pandemisk influensa 
 
Kommunene har ansvaret for gjennomføring av massevaksinasjon ved pandemisk influensa, 
og vil organisere dette noe ulikt. Det er derfor ikke hensiktsmessig å utarbeide en generell mal 
for gjennomføring som skal gjelde i alle kommuner. Denne sjekklisten tilbys kommunene 
som et praktisk hjelpemiddel i forbindelse med den lokale planleggingen. Sjekklisten er 
omfattende og gjelder både for vaksinasjon i større og mindre skala og for ulike lokale 
forhold. Det er opp til den enkelte kommune om de ønsker å benytte seg av denne sjekklisten 
og hvilke spørsmål de anser som relevante.  
 
 
 

Sjekkliste før massevaksinasjon Ja     Nei Ikke 
relevant  

Lokal pandemiplan    
Har din kommune en oppdatert pandemiplan?    
Inngår prosedyrer for praktisk gjennomføring av massevaksinasjon i 
denne? 

   

Ansvarspersoner/samarbeid/delegering    
Har kommunen utpekt en ansvarlig lege/faglig ansvarlig 
kontaktperson? 

   

Har kommunen utpekt en stedfortreder for denne?    
Har kommunen utpekt en koordinator for massevaksinasjon?    
Har kommunen utpekt en stedfortreder for denne?    
Har kommunen inngått avtaler med helsepersonell som skal stå for 
vaksinasjon og medisinsk beredskap i forbindelse med vaksinasjon? 

   

Har kommunen en plan for innkalling og opplæring av helsepersonell 
som skal vaksinere og for leger som skal ha medisinsk beredskap? 

   

Har kommunen gjort avtale med hjemmetjenesten om vaksinasjon av 
brukere hjemme? 

   

Har kommunen en plan for vaksinasjon av brukere i kommunens 
institusjoner? 

   

Har kommunen avtale for transport av personer som må hjelpes til 
vaksinasjonslokalet? 

   

Har kommunen vurdert samarbeid med helsetjenesten for flyktninger 
og asylsøkere og/eller pasientorganisasjoner? 

   

Har kommunen vurdert samarbeid med frivillige organisasjoner som 
kan bistå med støttefunksjoner? 

   

Har kommunen vurdert delegering av vaksinering til helsepersonell 
utenfor kommunehelsetjenesten (f.eks. bedriftshelsetjenester)? 

   

Har kommunen laget liste over kontaktpersoner og deres telefonnr. / 
e-postadresse? 

   

Mottak og håndtering av pandemivaksine    
Har kommunen en kontaktperson og en stedfortreder for denne som 
har ansvar for mottak av vaksine? 
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Sjekkliste før massevaksinasjon Ja     Nei Ikke 
relevant  

Har kommunen formidlet kontaktinformasjon (inkl. mobilnummer) om 
disse til Folkehelseinstituttet (FHI)? 

   

Har kommunen prosedyrer for mottak av vaksineforsendelser i 
kommunen? 

   

Har kommunen prosedyrer for lagring av vaksineforsendelser i 
kommunen? 

   

Har kommunen en plan for sikker transport og distribusjon av vaksiner 
internt i kommunen (sikre at vaksinene ikke ødelegges av sollys, frost 
eller for høy temperatur under transport)? 

   

Har kommunen egnede kjølelokaler/kjøleskap og tilstrekkelig 
lagringskapasitet for oppbevaring av vaksine (2-8oC)? 

   

Er det et system for overvåking av temperatur der vaksinen 
oppbevares? 

   

Lokalisering av vaksinasjonen    
Har kommunen planlagt hvor vaksineringen skal foregå?    
Dersom kommunen har behov for mer enn egne lokaler, er det gjort 
avtale om leie av lokaler? 

   

Informasjon til befolkning og helsetjeneste i kommunen    
Har kommunen gjort seg kjent med den informasjonen som er 
utarbeidet av sentrale myndigheter? (www.pandemi.no og 
www.fhi.no/nyinfluensa) 

   

Har kommunen opprettet informasjonskanaler for samhandling og 
kommunikasjon internt? 

   

Har kommunen opprettet informasjonskanaler for samhandling og 
kommunikasjon lokalt?  

   

Har kommunen opprettet informasjonskanaler for samhandling og 
kommunikasjon med sentrale myndigheter som FHI og 
Helsedirektoratet (H.dir)? 

   

Har kommunen vurdert hvilke informasjonskanaler den skal bruke for 
å kunne gi publikum oppdatert informasjon til enhver tid (internett, 
brev, massemedia)? 

   

Har kommunen en plan for å sikre at de som tilbys vaksine får 
tilstrekkelig informasjon om vaksinen på forhånd? 

   

Har kommunen opprettet kontakt med lokale mediekanaler for hjelp til 
informasjonsformidling? 

   

Har kommunen planer for å nå innvandrere/fremmedspråklige med 
informasjon på ulike språk? 

   

Har kommunen vurdert alternative arenaer for formidling av 
informasjon til fremmedspråklige (politiet, ulike kirkesamfunn, 
religiøse ledere m.m. )? 

   

Invitasjon til vaksinasjon    
Har kommunen gjort seg kjent med det informasjonsmateriellet og de 
malene som er utarbeidet av FHI? (se www.fhi.no/nyinfluensa  
menypunktet Pandemivaksinasjon og underpunktet 
Informasjonsmateriell/skjemaer) 
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Sjekkliste før massevaksinasjon Ja     Nei Ikke 
relevant  

Har kommunen et system for invitasjon av personer i risikogrupper? 
(Div. maler for invitasjon utarbeides av FHI) 

   

Har kommunen et system for invitasjon av resten av befolkningen? 
(Div. maler for invitasjon utarbeides av FHI) 

   

Er kommunen kjent med at de har tillatelse til å bruke 
folkeregisterdata i massevaksinasjonsarbeidet og at de må 
kontaktedistributøren Infobank via e-post (dsf-uttrekk@edb.com) for å 
inngå avtale og få utlevert oppdaterte uttrekk? (se www.fhi.no/panvak 
menypunktet Bruk av folkeregisterdata) 

   

Har kommunen planer om å legge med informasjonsskriv om vaksinen 
ved eventuell personlig innkalling til vaksinasjon? 
(F. eks. publikumstekst utarbeidet av FHI eller pakningsvedlegg. Dette
finnes på www.fhi.no/nyinfluensa menypunktet Pandemivaksinasjon 
og underpunktet Om vaksinen) 

   

Har kommunen planer om å informere om hvor publikum kan få mer 
informasjon ved invitasjon basert på offentlig kunngjøring? 

   

Valg av registreringsløsning    
Er helsepersonell som vaksinerer kjent med registrerings- og 
meldeplikten knyttet til pandemivaksinasjoner? 
http://www.lovdata.no/cgi-
wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/ho/ho-20030620-
0739.html&emne=sysvak*&&

   

Har kommunen vurdert om de skal bruke PANVAK, helsestasjonenes 
SYSVAK løsning eller papirskjema for registrering av 
pandemivaksinasjon? (se www.fhi.no/panvak) 

   

Ved valg av webløsningen PANVAK, har kommunen tilgang på 
internett og tilstrekkelig med pc-er i vaksinasjonslokalet? 

   

Ved mangel på pc-er i kommunehelsetjenesten, har kommunen vurdert 
alternativer for å skaffe dette, som f eks reinstallasjon av utrangerte 
pc-er, leasing av pc-er, lån av skolesett eller pc-er brukt i forbindelse 
med valg, private bærbare pc-er o.l? 

   

Ved mangel på internettilgang, har kommunen vurdert anskaffelse av 
mobilt bredbånd?  

   

Ved bruk av PANVAK, har kommunen forsikret seg om at alle som 
skal registrere har opprettet en MinID bruker og at disse har tilgang til 
PANVAK, enten via automatisk tilgang i hht helsepersonellregisteret 
eller fordi kommunene har bestilt dette i eget brev til FHI (Se 
www.fhi.no/panvak og menypunktet Tilgang) 

   

Hvis kommunene ønsker å bruke papirskjema under 
massevaksinasjon, hva slags planer har kommunen for å få disse 
dataene registrert inn i PANVAK eller helsestasjonenes SYSVAK 
løsning? Skal det skje på kveldstid i form av overtidsarbeid eller bruk 
av frivillig personale? 

   

Har kommunen opprettet kontakt med hjelpepersonell som kan bistå 
med registreringen (frivillige organisasjoner o.a.)?  
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Sjekkliste før massevaksinasjon Ja     Nei Ikke 
relevant  

Ved bruk av hjelpepersonell til registrering, har kommunen en plan for 
opplæring av disse i logistikken i vaksinasjonslokalet, prosedyrene for 
vaksinasjon og bruk av PANVAK (løsningen er selvforklarende men 
det er egne brukerveiledninger under www.fhi.no/panvak og 
menypunktet Brukerveiledning) 

   

Ved bruk av hjelpepersonell til registrering, har kommunen gjort dem 
oppmerksom på at de må opprette MinID bruker og bestilt tilganger til 
dem i PANVAK i eget brev til FHI - se http://www.fhi.no/panvak
menypunktet Tilgang 

   

Har kommunen en plan for organisering av registreringslogistikk i 
vaksinasjonslokalet? (Helst egen stasjon for registrering i PANVAK 
rett etter at vaksine er satt) 

   

Har kommunen vurdert å ha tilgang til on-line tjeneste for oppslag i 
folkeregisterdataene på massevaksinasjonsstedet? Refr at en i 
PANVAK kun kan søke på fødselsnummer og ikke på navn eller 
fødselsdato - se www.fhi.no/panvak og menypunktet Bruk av 
folkeregisterdata og Brukerveiledning 

   

Har kommunen sjekket at internettforbindelse og tilgangen til 
PANVAK fungerer på massevaksinasjonsstedet dagen før 
massevaksinasjonen starter? 

   

Alvorlige, uønskede hendelser – meldeplikt    
Har kommunen planer for hvordan det skal informeres om mulige 
bivirkninger og hvor vaksinanden skal henvende seg ved evt. 
bekymringsfulle symptomer etter vaksinasjon? 

   

Har leger og annet helsepersonell som kan bli kontaktet angående 
bivirkninger fått informasjon om plikten til å melde alvorlige og 
uventede hendelser og rutinene for dette? 

   

 
 
Sjekkliste for vaksinasjonsdagen  Ja     Nei Ikke 

relevant   
Gjennomføring av forsvarlig vaksinasjon – Lokale 
retningslinjer  

   

Utstyr    
Har kommunen en plan for hva som bør være tilgjengelig av 
medisinsk utstyr i vaksinasjonslokalet? 

   

Har kommunen rutiner for å sørge for tilstrekkelig engangsutstyr til 
vaksinasjonen? (Sprøyter og spisser blir sendt til kommunene fra 
H.dir, annet utstyr må kommunene kjøpe inn selv) 

   

Logistikk    
Har kommunen en plan for praktisk gjennomføring 
vaksinasjonsdagen? 

   

Har kommunen rutiner for å unngå smittepress i 
vaksinasjonssituasjonen? (for eksempel ved å unngå unødvendig 
mange mennesker samlet samtidig) 
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Sjekkliste for vaksinasjonsdagen  Ja     Nei Ikke 
relevant   

Har kommunen plan for bruk av køsystem og logistikk i 
vaksinasjonslokalet (inn, vente, vaksinasjon, registrering, utdeling av 
vaksinasjonskort, observasjon, ut, med tydelig merking av de enkelte 
områder)? 

   

Har kommunen plan for skilting og annen merking utenfor/i 
vaksinasjonslokalet? 

   

Har kommunen vurdert noen form for uniformering av vaksinatører og 
hjelpepersonell, slik at de er lette å gjenkjenne i lokalet? 

   

Har kommunen et tilbud om transport av personer som har behov for 
det? 

   

Informasjon til den som skal vaksineres    
Er det planer for hvordan vaksinanden skal få informasjon om 
logistikken i vaksinasjonslokalet idet han/hun ankommer (personell 
som forklarer, plakater mm)? 

   

Har kommunen rutiner for å sikre at vaksinand har mottatt tilstrekkelig 
med informasjon om vaksinen og mulige bivirkninger, og forstått 
denne før vaksinen settes?  

   

Har kommunen planer om å trykke opp publikumsinformasjon til 
utdeling i vaksinasjonslokalet (f. eks. publikumstekst fra FHI, kopi av 
pakningsvedlegg og eventuell annen informasjon)? 

   

Er det planer for hvordan vaksinanden skal informeres om at han/hun 
må vente ca. 20 minutter på vaksinasjonsstedet etter vaksinasjon og 
hvorfor dette er nødvendig? 

   

Er det planer for å informere vaksinandene om hvem de skal henvende 
seg til hvis de får bivirkninger mens de er på vaksinasjonsstedet? 

   

Er det planer for å informere vaksinandene om hvor de skal henvende 
seg til hvis de får bivirkninger som oppstår senere? 

   

Vaksinasjon av ikke-samtykkekompetente    
Har kommunen rutiner for innhenting av godkjenning av vaksinasjon 
for ikke-samtykkekompetente? (FHI utarbeider mal der foresatte kan 
godkjenne vaksinasjon til barn under 16 år) 

   

Vaksineringen    
Har kommunen utarbeidet praktisk prosedyre for selve vaksinasjonen?    
Inkluderer prosedyren rutiner for å sikre at kontraindikasjoner sjekkes 
ut før vaksinasjon? 

   

Finnes lege i lokalet (bl.a. for vurdering av kontraindikasjoner)?    
Hvis det ikke vil være lege i lokalet, er vaksinatører informert om 
hvordan ansvarlig lege kan kontaktes? 

   

Har kommunen rutiner for at taushetsplikten blir ivaretatt?    
Har kommunen rutiner for at vaksinen blandes og oppbevares korrekt i 
forbindelse med vaksinasjon? 

   

Medisinsk beredskap    
Har kommunen en plan for medisinsk beredskap?    
Er det rutiner for å håndtere anafylaktiske reaksjoner, herunder 
opplæring av hjelpepersonell og hvordan de skal forholde seg? 
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Sjekkliste for vaksinasjonsdagen  Ja     Nei Ikke 
relevant   

Finnes det utstyr for håndtering av anafylaktiske reaksjoner i 
vaksinasjonslokalet? 

   

Finnes lege i lokalet for oppfølging av eventuelle anafylaktiske 
reaksjoner? 

   

Dokumentasjon    
Har kommunen en plan for dokumentasjonssystem?    
Har kommunen rutiner for å sikre at batchnummer registreres? (Det er 
batchnummeret på ytterpakningen av 500-doseesken som skal 
registreres. Ved fordeling av komponenter i pakken må korrekt batchnr 
videreformidles til de som skal vaksinere og registrere ) 

   

Har kommunen en plan for Registrering av vaksinasjon i PANVAK 
(se www.fhi.no/panvak ) 

   

Vil kommunen skrive ut papirskjemaer som reserveløsning i tilfelle en 
får problemer med tilgangen til PANVAK 
(se www.fhi.no/panvak og menypunktet Bruk av papirskjema) 

   

Avviksrapportering    
Har kommunen rutiner for avviksrapportering?    
Utfylling av vaksinasjonskort    
Har kommunen rutiner for utfylling av vaksinasjonskort til vaksinand? 
(FHI har utarbeidet mal for vaksinasjonskort) 

   

Observasjon av vaksinand etter vaksinering    
Er det et egnet område for observasjon av vaksinand etter vaksinasjon 
og personell tilgjengelig som kan håndtere (eller rakst få tak i noen 
som kan håndtere) eventuelle straksallergiske reaksjoner 

   

Melding av mulig bivirkning    
Kjenner kommunens helsepersonell til hvordan de skal melde 
eventuelle alvorlig uønsket hendelse etter vaksinasjon? 
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