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Forhåndsbestilling av sesonginfluensavaksine 2020/2021 

Vaksinasjon mot sesonginfluensa er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. I følge forskrift om 
nasjonalt vaksinasjonsprogram har kommunene ansvar for at det finnes et influensavaksinasjonstilbud. 
Målgrupper for vaksinasjon er beskrevet i Vaksinasjonsveileder for helsepersonell. Alle som tilhører mål-
gruppene skal tilbys årlig influensavaksine. 

Smittevernansvarlig lege har ansvar for at det blir bestilt influensavaksine til anbefalte målgrupper i 
kommunen (risikogrupper inkludert beboere i omsorgsboliger og sykehjem, helsepersonell med pasient-
kontakt, andre anbefalte målgrupper). Sykehusene har ansvar for å bestille vaksine til helsepersonell og 
inneliggende pasienter i risikogruppene. For raskest mulig tilgang over hele landet må vaksinen bestilles samlet 
til én leveringsadresse pr. kommune/sykehus.  

Ved bestilling bør man ta utgangspunkt i totalt forbruk foregående sesong. Folkehelseinstituttet vil fortsatt ha 
stort fokus på økt vaksinasjonsdekning. Eventuelle kampanjer i kommunen/helseforetaket bør planlegges i god 
tid, og tas høyde for ved bestilling av vaksine. Ved behov er det mulig å etterbestille vaksine så langt 
beholdningen rekker. 
 
Mange velger å tilby influensa- og pneumokokkvaksine samtidig til felles målgrupper, og vaksinene kan 
bestilles samlet. Pneumokokkvaksine skal tilbys hvert 10. år eller hvert 5. år avhengig av indikasjon. Se 
Vaksinasjonsveileder for helsepersonell. 
 
Antall personer i målgruppene 
 Personer ≥ 65 år anbefales årlig influensavaksine. Antall innbyggere ≥ 65 år pr. kommune 1.1.2020 

(Statistisk sentralbyrå) finnes vedlagt. Data for noen nye kommuner mangler i oversikten. 
 Det anslås at 10 - 15 % av befolkningen < 65 år tilhører risikogruppe og bør tilbys årlig influensavaksine  
 Kommunene bør innhente informasjon fra fastleger og omsorgstjenesten om antall personer i de øvrige 

målgruppene, herunder helsepersonell  
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Bestilling og utsending av vaksine  
 Vaksiner skal fortrinnsvis bestilles elektronisk http://vaksinebestilling.fhi.no. Logg inn med brukernavn / 

passord til ønsket mottaker (f.eks. lokal helsestasjon). Hvis brukernavn / passord mangler og ikke kan 
skaffes lokalt, kontakt nettbutikk.vaksine@fhi.no.  

 Sesonginfluensavaksine 2020/2021 og pneumokokkvaksine er tilgjengelig for forhåndsbestilling nå. 
Bestillingsfristen er 1. mai 2020. Vaksiner bestilt innen 1. mai vil normalt bli levert i september/oktober. 
Andre bestillinger kan bli levert senere på høsten.  

 Nytt av året er at influensavaksine til personer utenom anbefalte målgrupper også kan forhåndsbestilles. 
Husk å velge rett priskategori (vaksine til anbefalte målgrupper vs. vaksine til andre). 

 Pris på influensavaksine 2020/2021 til anbefalte målgrupper blir ca. 75 kr per dose inkludert legemiddel-
detaljistavgift og mva. Folkehelseinstituttets pris på pneumokokkvaksinen og influensavaksine til personer 
utenom anbefalte målgrupper følger til enhver tid gjeldende priser i Felleskatalogen.  

 Av beredskapshensyn kjøper Folkehelseinstituttet influensavaksine fra to ulike produsenter. I forhold til 
pakking og utsending er det praktisk at hele fylker får samme vaksine:  

o Kunder i Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark, 
Svalbard, Oslo bestiller Vaxigrip Tetra (nedre aldersgrense 6 måneder) 

o Kunder i Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark bestiller Influvac Tetra (nedre aldersgrense 3 år), 
samt Vaxigrip Tetra til barn under 3 år.  

o Til anbefalte målgrupper forbeholder vi oss retten til å bytte vaksine ved behov, da vaksinene er 
medisinsk likeverdige og har samme pris   

 Kommuner og sykehus på Svalbard og i Nordland, Troms og Finnmark får vaksinen med posten. Resten av 
landet får vaksinen levert med kjølebil, med levering i tidsrommet 8-16. Nærmere informasjon om 
leveringsdag kommer på www.fhi.no. Abbonnér på nyhetsvarsel: https://www.fhi.no/sys/nyhetsvarsler/.  

  
Ubrukte vaksinedoser 2019/2020 
Vi ber om at kommuner og helseforetak rapporterer antall ubrukte influensavaksinedoser fra forrige sesong. 
Etter at influensasesongen 2019/2020 er over vil vi sende lenke for innrapportering til Folkehelseinstituttet. 

Vennlig hilsen 

Brit Wolden Berit Sofie Wiklund 
Avdelingsdirektør Seniorrådgiver 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent. Likelydende brev er sendt til rådmannen i kommunen evt. bydelsdirektøren 
 
Vedlegg:          Antall innbyggere 65 år og eldre pr. kommune 1.1.2020 (SSB) 
 
Kopi:  Fylkesmannen ved Helseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet  
  Helsedirektoratet 

Norges Apotekerforening 
Alliance Healthcare 
Apokjeden Distribusjon 
Norsk Medisinaldepot 
Legemiddelindustriforeningen ved vaksineutvalget  


