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Voksenvaksinasjonsprogram – innspill fra Norsk Sykepleierforbund 
 
Norsk Sykepleierforbund (NSF) hadde dessverre ikke anledning til å delta på innspillmøtet 25.september. Det 
viste seg også vanskelig å få til et eget møte med FHI, slik at vi sender derfor våre innspill skriftlig. Vi har hatt 
dialog med Landsgruppen av helsesøstre NSF og Bedriftssykepleierne NSF, som er de av våre faggrupper som i 
størst grad berøres av tematikken. Vi har også hatt dialog med flere smittevern- og vaksinasjonskontor. 
Innledningsvis vil vi uttrykke tilfredshet med at det nå vurderes etablert et voksenvaksinasjonsprogram. 
 
Vaksiner og målgrupper 
Vi har ikke gjennomdrøftet hvilke vaksiner og målgrupper et voksenvaksinasjonsprogram bør omfatte. Slik vi 
ser det, er det mest aktuelt med booster av vaksiner gitt i barnevaksinasjonsprogrammet, evt. grunnvaksinering 
der dette mangler eller vaksinestatus er usikker (særlig aktuelt med tanke på MMR for de født før vaksinen ble 
innført), influensavaksine, hepatitt A+B, HPV. Noen tanker rundt målgrupper skisserer vi her: 
 

Målgruppe Vaksinatører  

Studenter vil kunne tilbys vaksiner via studenthelsetjenesten, som en forlengelse av 
skolehelsetjenesten som studentene er kjent med.  

Arbeidstakere Bedriftshelsetjenesten vil kunne ha en rolle med yrkesrelatert vaksinering, som i dag.  
Der det er relevant av hensyn til yrkesrelaterte oppgave, kan det også innebære 
influensavaksinering og reisevaksiner.  

Friske voksne og 
eldre 

Vaksinasjonskontor/smittevernkontor/fastlege (primærhelseteam). 

Syke voksne og 
eldre 

Via institusjoner, hjemmetjenester, dagtilbud, fastlege m.m 
For særlig utsatte grupper, som rusmisbrukere vil eks. rusteam ha en naturlig rolle.  

 
Organisering 
Kommunene har i dag anledning til å organisere vaksinasjonene slik de finner det mest hensiktsmessig for å 
oppnå høyest mulig vaksinasjonsdekning, forutsatt at kravene til faglig forsvarlighet og ansvar for 
gjennomføring av program er oppfylt. Helsesøstre ved helsestasjonene innehar høykompetanse på 
vaksinasjonsarbeid. I løpet av ett år planlegger, utfører, journalfører og rapporterer helsesøstre rundt en million 
vaksinedoser gjennom Barnevaksinasjonsprogrammet. I tillegg er det ofte helsesøstre som 
organiserer/gjennomfører massevaksinasjon, det er ofte helsesøstre/sykepleiere som bemanner kommunale 
vaksinasjons- og smittevernkontor – i tett samarbeid med kommunens/bydelens smittevernansvarlige lege. 
 
Denne kompetansen mener vi er av uvurderlig betydning å nyttiggjøre seg også i et Voksenvaksinasjons-
program. Vi deler vurderingen av at en utvidelse av helsestasjonens formål, og ansvar for et 
voksenvaksinasjonsprogram er lite realistisk med dagens ressurssituasjon i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten. Det bør imidlertid være mulig å se på hvordan kompetansen kan nyttiggjøres uten at 
formålet for denne tjenesten endres.  
 
Et avgjørende poeng er at en vaksinasjon innebærer langt mer enn et stikk. En vaksinekonsultasjon innebærer 
en vurdering av pasientens helsetilstand og evt. sykehistorie, veiledning og informasjon om sykdommen(e) det 
vaksineres mot, om evt. bivirkninger, observasjon med tanke på mulige allergiske reaksjoner, journalføring og 
rapportering til SYSVAK. Veiledning er et viktig element i en vaksinasjonskonsultasjon. Dette fremheves av 
samtlige vi har vært i kontakt med. Helsetilstand kan gjerne krysses av i et skjema, men erfaringsmessig dukker 
det ofte opp spørsmål/forhold underveis i en konsultasjon som tilsier at vaksinen må utsettes eller at det er 
særlige forhold å ta hensyn til. Man gjør observasjoner og vurderinger for å skaffe seg et helhetlig inntrykk av 
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helsetilstanden til den som skal vaksineres. Vi kan ikke se at det er noen grunn til at det skal stilles lavere krav 
til kompetanse og faglig standard innenfor et voksenvaksinasjonsprogram, enn det som gjøres med dagens 
barnevaksinasjonsprogram. 
 
Et voksenvaksinasjonsprogram må ha krav til journalføring og rapportering til SYSVAK. Erfaringen i dag er at 
innrapportering av vaksiner fra sykehus og fastleger er variabel og delvis mangelfull, noe som gjør at oversikten 
på Dine vaksiner på helsenorge.no blir mangelfull. Det gir dermed heller ikke en tilfredsstillende lokal eller 
nasjonal statistikk eller oversikt. 
 
Det er et selvstendig poeng at en for stor oppsplitting av vaksinasjonsarbeidet i en kommune/bydel vil gjøre 
det mer krevende å ha oversikt og en helhetlig tilnærming til kommunens smittevernarbeid, noe vi særlig ser 
betydningen av i utbruddssituasjoner. I de større byene er det gjerne et tett samarbeid mellom smittevern- og 
vaksinasjonskontoret. Publikum har også en forventning om at det er kommunen som har kompetansen på og 
tilbyr vaksinasjon. 
 
Vi er kjent med at apotekkjeder fra september-18 tilbyr kommunene såkalt Evaksine.no1 – der det i 
tilbudsbrevet til kommunene beskrives at kommunale vaksinasjonskontor er en ren utgiftspost, og at 
fastlegenes interesse for vaksinasjonsfeltet er begrenset. Dette er misvisende informasjon. Kommunale 
vaksinasjonskontor oppfyller i all hovedsak kravet om å være selvfinansierende. Helsesøstre/sykepleiere har 
avgjørende roller i det lokale vaksinasjons-/smittevernarbeidet, i tett dialog og samarbeid med 
smittevernansvarlig lege. Tilbudet Evaksine.no skisserer, mener vi ikke i tilstrekkelig grad tar inn over seg hva 
en kvalitativt god vaksinekonsultasjon bør omfatte. 
 
Ut fra dette mener vi at den beste organiseringen av et voksenvaksinasjonsprogram, vil være via kommunale 
tjenester, helseforetak og hos fastlegen – gjerne i primærhelseteam, der sykepleiere vil kunne ivareta 
vaksinasjonskonsultasjonene.   
 
Administrative og økonomiske konsekvenser 

Departementet beskriver at målet er at programmet er attraktivt og enkelt, at det får god oppslutning, at 
kostnadene for den enkelte blir lavere enn tilsvarende vaksinering i dag, og at det er lik egenbetaling i hele 
landet. Dette er intensjoner vi støtter. Vi vil imidlertid understreke at det faglig forsvarlige ikke må gå på 
bekostning av det «enkle».  

 

Årsakene til at mange voksne ikke vaksiner seg, er både mangelfull kunnskap om betydningen av å være 
vaksinert, praktiske hindringer og kostnadene ved en vaksinasjon. Å utarbeide tilpasset og enkel 
publikumsinformasjon bør være et prioritert område. Det er viktig å organisere tilbudet slik at voksne i jobb får 
mulighet for vaksinasjon også utenom ordinær arbeidstid. Videre må kostnadene holdes lavest mulig, og det 
bør vurderes om noen målgrupper skal ha tilbud om gratis vaksine, evt. om noen vaksiner i sin helhet skal være 
gratis. Vi støtter at vaksinasjon gjennom et voksenvaksinasjonsprogram må overvåkes på lik linje med 
barnevaksinasjonsprogrammet. Se for øvrig kommentar over. 

 
En organisering slik vi foreslår, mener vi vil sikre nødvendig faglig kvalitet på voksenvaksinasjonsprogrammet. 
Faglig kvalitet vil måtte medføre noen økonomiske og administrative konsekvenser, som tilgang til 
journalsystem og SYSVAK, lønn- og kompetansemidler. 
 
 
 
Sign.       Sign.  
Kari Bugge       Astrid Grydeland Ersvik 
Fagsjef       Seniorrådgiver      
        
 

 

Kopi: Landsgruppen av helsesøstre NSF 

NSFs Landsgruppe av bedriftssykepleiere  
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