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Statsbudsjettet 2017 -  kap. 710 Folkehelseinstituttet - tillegg til tildelingsbrev (nr 2)   

Helse- og omsorgsdepartementet viser til tildelingsbrevet av 12. januar 2017 og vil med dette 

gjøre oppmerksom på følgende endring, jf. Innst. 11 S (2016-2017):  

Kap. 3710 Folkehelseinstituttet 

             (i 1000 kr) 

Post Betegnelse Endres fra Endre til 

02 Diverse inntekter 177 729 176 966 

03 Vaksinesalg 97 522 97 228 

 Sum kap. 3710 275 251 274 194 

 

 

Oppdrag om å lage utkast til reviderte retningslinjer for immunisering mot hepatitt A og B 

som refunderes av folketrygden 

Folkehelseinstituttet får med dette i oppdrag å: 

1. Lage utkast til et generelt oppdatert og forenklet rundskriv som omtaler hvilke grupper som 

det skal gis stønad til etter blåreseptforskriften § 4 nr. 3 om immunisering mot hepatitt A og B 

og som utelater mer detaljerte råd om oppfølging av vaksinasjon. 

2. Kartlegge hvilke studentgrupper som bør få dekket hepatitt B-vaksine, og 

3. Beregne hvilke kostnader det eventuelt vil medføre å gi et slikt tilbud. 

 



Side 2 

 

Retningslinjer for immunisering mot hepatitt A og B som refunderes av folketrygden ble gitt 

av Helse- og omsorgsdepartementet 1. juli 2011 og erstattet da tilsvarende retningslinjer fra 

2000. Rundskrivet finnes på følgende lenke: 

 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/dokumenter-

fha/rundskriv/rundskriv_i_2_2011.pdf 

 

Hovedformålet med disse retningslinjene er å klargjøre hvilke grupper som det gis stønad til 

etter Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. 

(blåreseptforskriften). I tillegg inneholder retningslinjene detaljerte råd om en rekke forhold, 

bl.a. laboratoriediagnostikk, hvilke grupper som bør undersøkes før eventuell vaksinasjon, 

tolkning av antistoffprøvesvar og posteksponeringstiltak.  

 

Ny kunnskap de senere årene har medført et behov for å revidere disse «tekniske» rådene gitt 

i retningslinjene. Basert på ny kunnskap har Folkehelseinstituttet på sine nettsider nylig 

publisert endringer i faglige råd om måling av antistoffer etter hepatitt B-vaksinasjon og 

hvordan prøveresultatene bør følges opp. Med de nye anbefalingene legger Norge seg på linje 

med andre relevante land. De nye anbefalingene vil medføre mindre testing etter hepatitt B-

vaksinasjon og reduserer behovet for ekstra vaksinedoser etter grunnvaksinasjon.  

 

 Det er etter departementets vurdering derfor grunnlag for en oppdatering og forenkling 

av nevnte rundskriv.  

 Alternativt bes instituttet om å vurdere hvorvidt disse retningslinjene kan erstattes med 

en endring i blåreseptforskriften og utfyllende informasjon i eksisterende veiledere.  

 

Forutsetningene for dette er at nye grupper ikke tilbys vaksine uten at det finnes 

budsjettmessig dekning for dette.  

 

Arbeidstakere som har nær kontakt med personer som kan være smitteførende med hepatitt B, 

får i dag tilbud om hepatitt B-vaksine dekket av arbeidsgiver. Hva gjelder tilsvarende 

studentgrupper, får noen dekket hepatitt-B vaksine av det offentlige, mens andre ikke får det. 

Hvem som i dag får hepatitt A- og B-vaksine refundert av Folketrygden framgår av Tabell 4, 

side 10, i nevnte rundskriv. Tabellen omhandler målgrupper for hepatitt B-vaksinasjon og 

inkluderer "studenter i medisin, operasjonssykepleie, anestesisykepleie, intensivsykepleie, 

jordmorfag, odontologi, tannpleie og bioingeniørfag”. Her er andre grupper som 

sykepleierstudenter, politistudenter og paramedics, ikke inkludert. 

 

Folkehelseinstituttet har tidligere foreslått å utvide målgruppen for hepatitt B-vaksinasjon til 

også å inkludere andre typer studenter enn dem som i dag omfattes av nevnte rundskriv. I 

tillegg har det jevnlig dukket opp krav om slik vaksinasjon fra studentorganisasjoner, 

fagpresse og utdanningsinstitusjoner som utdanner eller representerer studenter som i dag ikke 

får tilbud om hepatitt B-vaksine finansiert av det offentlige.  

 

Hepatitt B-vaksine til voksne (over 16 år) må gis som sprøyte tre ganger. Prisen fra apotek er i 

dag 215 kroner per dose x 3 = totalt 645 kroner per vaksinert individ. I tillegg kommer 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/dokumenter-fha/rundskriv/rundskriv_i_2_2011.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/dokumenter-fha/rundskriv/rundskriv_i_2_2011.pdf


Side 3 

 

kostnadene med å sette vaksinen. Departementet har per i dag ikke oversikt over hvor mange 

studenter som evt. bør omfattes av et tilbud om hepatitt B-vaksine finansiert over 

Folketrygden. 

 

I et intervju med fagbladet Sykepleien har statsråd Bent Høie nylig uttalt: "I Norge er 

hepatittforekomsten i befolkningen heldigvis lav. Vi er opptatt av å opprettholde og 

videreutvikle beredskapen for å holde smitten på dagens lave nivå. Arbeidsgiver dekker 

utgiftene for sine ansatte ved hepatitt B-vaksine, inkludert for studenter med praksisplass. 

Helse- og omsorgsdepartementet vil gi Folkehelseinstituttet i oppdrag å vurdere hvilke 

utdanningsgrupper som bør tilbys gratis vaksine mot hepatitt B utover de som allerede får 

dette, inkludert et kostnadsestimat."  

 

Vi ber instituttet innen 1. september 2017:  

 kartlegge hvilke studentgrupper som bør få dekkethepatitt B-vaksine og 

 beregne hvilke kostnader det eventuelt vil medføre å gi et slikt tilbud. 

 

Etter å ha mottatt en vurderingen fra Folkehelseinstituttet vil Helse- og omsorgsdepartementet 

følge opp saken i forbindelse med det ordinære budsjettarbeidet. 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

Elin Anglevik (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Tone Brox Eilertsen 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 

 

Kopi til:  
 

Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032  OSLO 
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