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Informasjonsbrev nr. 1 om koronavaksinasjonsprogrammet  

Folkehelseinstituttet (FHI) har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide en nasjonal plan 
for koronavaksinasjon. Planen skal inkludere forberedelse, gjennomføring og oppfølging av vaksinasjon. 
Arbeidet skjer i samarbeid med Helsedirektoratet, Legemiddelverket og Direktoratet for e-helse. 
Representanter fra kommuner, helseforetak og fylkesmannsembeter skal også involveres der det er relevant. 
 
Koronavaksinasjon blir en del av nasjonalt vaksinasjonsprogram 
Det er besluttet at koronavaksinasjon organiseres som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet jf. 
forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram.  
 
Forslag om endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram vil den nærmeste tiden bli sendt på kort, 
offentlig høring. En slik regulering har to viktige konsekvenser: 
1) Kommunen får ansvar for å informere om, planlegge for, tilby og gjennomføre vaksinasjonen. 
2) Folkehelseinstituttet får ansvar for å gi faglige retningslinjer og støtte til kommunene samt distribuere 
vaksiner. 
 

Videre vil Helsedirektoratet ha ansvar for å distribuere utstyr til vaksinasjon. 

 

Vi vil komme tilbake til prinsipper for prioriteringsrekkefølge for vaksinasjon etter at disse er besluttet. 

 

Vaksine og vaksinasjon blir uten egenbetaling 
Det er videre besluttet at både vaksine og vaksinasjon skal tilbys Norges befolkning uten egenbetaling. Staten 
vil også dekke kommunenes og sykehusenes kostnader knyttet til vaksinasjon.  
 
Vaksineleveranse og distribusjon  
Foreløpig er ingen vaksiner godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter, og tidsplanene er usikre. FHI har 

fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å være klare til distribusjon av vaksiner fra desember 2020, 

dersom det skulle foreligge en godkjent vaksine. Kommunene bør være forberedt på at det vil kunne komme 

ulike vaksiner med ulike egenskaper, ulike målgrupper og ulike oppbevaringsbetingelser  
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Vaksinasjon må registreres elektronisk i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) 
Det legges opp til at vaksinasjonen mot koronavirus vil være meldepliktig til SYSVAK. Sanntids registrering av 
vaksinasjon i SYSVAK vil være svært viktig for en god oppfølging av vaksinasjonsprogrammet. FHI vil ta initiativ 
til dialog med kommunene om elektroniske løsninger så snart som mulig.  
 
Informasjon til befolkningen og til kommunene/helsepersonell   
Nasjonal kommunikasjonsstrategi og kommunikasjonstiltak er under utvikling. Det vil også bli utviklet maler 
for informasjonsmateriell som kan brukes for å informere om tilbudet lokalt. 
 
FHI anbefaler at nøkkelpersonell i kommunen abonnerer på nyhetsvarsling for å holde seg oppdatert 
https://www.fhi.no/sys/nyhetsvarsler/   
 
På dette tidspunkt gjenstår det fortsatt avklaringer på flere spørsmål bl.a. om hvordan innretningen på 
vaksinasjon skal organiseres, følges opp og kommuniseres. Dette jobber vi intenst med. For å lykkes må vi 
samarbeide på alle nivå. Vi vil, i samarbeid med helsedirektoratet, framover oppdatere dere så snart det 
kommer  ny informasjon eller nye beslutninger. 
 
Vi ser fram til et godt samarbeid med dere om denne viktige oppgaven. 
 

Vennlig hilsen 

Geir Bukholm 
Direktør smittevern 
 
 
   

 
 
 
Liste over kopimottakere:  
Landets fylkesmenn  
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