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Rapport 

Innhold Dokumenter 
Bakgrunn om saken 
Folkehelseinstituttet (FHI) skal utarbeide et forslag for prioritering av 
pandemivaksine til ulike grupper i Norge. Dette skal blant annet baseres på 
WHOs og ECDCs anbefalinger, andre nærstående lands anbefalinger, og 
erfaringer med utsatte grupper i industriland som har gjennomgått full epidemi 
(Australia, New Zealand, UK). Forslaget skal deretter drøftes med 
Helsedirektoratet (Hdir) før det oversendes til Helse- og omsorgsdepartementet 
(HOD) for endelig avgjørelse av hvilke grupper som skal prioriteres. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Problemstilling 
Hdir ba i møte 11.08.09 Folkehelseinstituttet om å: 

1) Lage fremdriftsplan for arbeidet med å utforme prioriteringsforslaget 
2) Utarbeide et forslag til hvordan disse anbefalingene kan forankres, 

fortrinnsvis ved at én eller flere eksterne grupper vurderer forslaget som 
utarbeides 

 
Denne rapporten besvarer disse spørsmålene. 

 

Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 
Fremdriftsplan 
De første vaksineleveransene med pandemivaksine ventes medio september, og 
godkjenning av vaksinen vil, ifølge Statens legemiddelverk, trolig foreligge i 
løpet av 2. halvdel av september. Vaksinasjon kan på bakgrunn av dette 
sannsynligvis starte i månedsskiftet september/oktober.  
 
Folkehelseinstituttet har nedsatt en intern arbeidsgruppe som har fått i oppdrag å 
utarbeide forslag til prioriteringer og anbefalinger for bruk av vaksine mot ny 
influensa A(H1N1).  I tillegg til representantene fra FHI inviteres en representant 
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fra Statens legemiddelverk og en representant fra Hdir til å delta i 
prioriteringsgruppen. 
 
Gruppen er bedt om å ha klart sitt forslag til anbefaling i løpet av uke 35. 
 
Før forslaget oversendes til HOD vil forslaget bli drøftet med Helsedirektoratet 
(uke 35 /36). I tillegg vil forslaget bli forelagt eksterne aktører for uttalelse for å 
sikre forankring av anbefalingene i fagmiljøene (uke 36) 
 
Det tas sikte på oversendelse av endelig forslag til HOD i slutten av uke 
36/begynnelsen av uke 37, og utsending av informasjon om de besluttede 
prioriteringene til kommunehelsetjenesten /helseforetakene i uke 37/38. 

 
 
 
 

Forankring av prioriteringene 
Forankring av anbefalingene om vaksinasjon er viktig, både med hensyn til 
oppslutningen om vaksinasjon i befolkningen og i helsevesenet, men også sett i 
lys av den kritikken fra ulike hold som har fremkommet i media den siste tiden. 
Det er knapt med tid til dette, det vil være halvannen til to uker fra utkastet vil 
være ferdig til prioriteringene må formidles ut til helsevesenet, for at de skal rekke 
å gjøre de nødvendige forberedelser. Derfor bør forankringsprosessen foregå på 
en mest mulig effektiv måte. Folkehelseinstituttet foreslår med bakgrunn i dette at 
følgende to eksterne grupper i tidsrommet 26. august til 2. september vurderer 
FHIs forslag til prioriteringer: 
 

1) Pandemikomiteen. Hvis mulig, er det ønskelig at komiteen innkalles til 
møte i tidsrommet 26. august til 2. september, alternativt kan 
kommunikasjonen foregå per e-post. 

2) En referansegruppe bestående av representanter fra ulike undergrupper av 
Legeforeningen (infeksjonsmedisiner, allmennpraktiker, 
samfunnsmedisiner, barnelege, mikrobiolog) samt representanter for 
helsesøstrene, de regionale helseforetakene, de regionale 
kompetansesentre for sykehushygiene og evt. fra en eller flere av 
pasientorganisasjonene. Folkehelseinstituttet foreslår at innspillene fra 
denne gruppa foregår per e-post. Instituttet kan selv organisere denne 
”høringen”. 
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