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Informasjonsbrev nr. 2 om koronavaksinasjonsprogrammet - Forberedelse til utsending av koronavaksine 

Ref. informasjonsbrev nr. 1 skal koronavaksinasjon organiseres som en del av nasjonalt vaksinasjonsprogram 
og kommunen har ansvar for å informere om, planlegge for, tilby og gjennomføre vaksinasjonen. Hvis det blir 
aktuelt å vaksinere helsepersonell og inneliggende pasienter vil vi i tillegg sende koronavaksine til helse-
foretakene, som vil ha det tilsvarende ansvar som kommunene overfor ansatte og innlagte. Det vil komme 
nærmere informasjon om selve vaksinen, når den forventes å bli tilgjengelig i Norge, hvilke grupper som skal 
prioriteres for vaksinasjon og hvordan de første dosene vil bli fordelt.  
 
Det er svært usikkert når en koronavaksine kommer. Dersom det skulle foreligge en godkjent vaksine har FHI 
fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å være klare til distribusjon fra desember 2020. I følge 
Legemiddelverket kan vi i beste fall regne med å ha en godkjent vaksine i Europa tidlig i 2021.  

Vi regner med at vaksinedoser vil bli tildelt den enkelte kommune/helseforetak ut fra gitte prioriterings-
kriterier, og at vaksinen vil bli levert til én mottaker pr. kommune/helseforetak. Med dette som utgangspunkt 
trenger vi kontaktinformasjon og leveringsinformasjon, som vi normalt får på vanlige vaksinebestillinger. 
Koronavaksinen og nødvendig utstyr (sprøyter/spisser) vil bli distribuert separat, og kan hvis ønskelig leveres 
på forskjellig sted.  
 
Vi har opprettet et webskjema for å innhente de opplysningene vi trenger i første omgang: 
https://nettskjema.no/a/levering-og-kontaktinformasjon  
 Vennligst oppgi etterspurt kontaktinformasjon samt ønsket leveringsadresse for henholdsvis vaksine og 

sprøyter/spisser 
 Vi ønsker én tilbakemelding pr. kommune og én tilbakemelding pr. helseforetak. Dette brevet er sendt til 

de regionale helseforetakene, som bes videresende til egne helseforetak og private sykehus og 
rehabiliteringsinstitusjoner som det enkelte RHF har avtale med 

 Svarfrist: 10.11.2020 
 
For at distribusjon av koronavaksine skal skje så effektivt som mulig trenger vi oppdatert leverings- og 
kontaktinformasjon. Vennligst send eventuelle endringer på e-post til vaksineforsyningen@fhi.no med  tittelen 
«Koronavaksine - endring av leveringsinformasjon/kontaktinformasjon». 
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Ulike koronavaksiner har ulike oppbevaringsbetingelser. Når dere oppgir leveringsadresse kan dere ha som 
utgangspunkt at vaksinen skal oppbevares ved 2-8 °C. Hvis forutsetningene endres vil vi etterspørre ny 
leveringsinformasjon. 
 

Vennlig hilsen 

Britt Wolden Berit Sofie Wiklund 
Avdelingsdirektør Seniorrådgiver 
 
 
   

 
 
 
Liste over kopimottakere: 
Landets fylkesmenn 
 


