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Utredning om vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper 

Oppdrag 

Folkehelseinstituttet er av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i tildelingsbrev nr. 1 for 2018 

bedt om å utarbeide forslag til modell for et voksenvaksinasjonsprogram, herunder vurdere 

hensiktsmessig organisering og budsjettmessige konsekvenser av et slikt program, samt behov for 

eventuelle regelverksendringer. 

Avgrensning  

Rapporten skal leveres 1. november 2018. Av denne grunn er det ikke satt av tid til å gjøre 

helseøkonomiske vurderinger av de foreslåtte tiltak, og utkastet er ikke sendt på ordinær høring. 

Gjennomføring  

Ansvaret for utredningen har ligget hos Fagdirektør i området Smittevern, miljø og helse og i 

avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer. Det ble i april 2018 opprettet en intern arbeidsgruppe 

som involverer representanter fra avdeling for vaksine, avdeling for influensa, avdeling for 

tuberkulose, blod- og seksuell smitte, avdeling for virksomhetsstyring og avdeling for juridiske 

tjenester ved Folkehelseinstituttet. 

Utredningen bygger på rapporten «Oppfølging av Legemiddelmeldingen Utredning av spørsmål 

knyttet til vaksiner og vaksinasjon» av 28.09.2016.  Våren 2018 ble det gjennomført en 

Questback-undersøkelse blant landets kommuneleger om hensiktsmessig organisering av 

vaksinasjonsprogram i kommunene. Høsten 2018 ble det i samarbeid med Respons gjennomført en 

spørreundersøkelse i befolkningen om deres foretrukne vaksinetilbydere, kunnskap om vaksiner og 

vaksinasjonsbehov, samt synet på egenandeler.  

Underveis i prosessen er det også innhentet innspill fra representanter for Kommunenes 

sentralforbund (KS), og 25. september 2018 ble det gjennomført et eksternt innspillmøte med 

aktuelle interessenter. 

Oppbygning  

Utredningen innledes med et sammendrag av anbefalingene for et vaksinasjonsprogram for 

voksne og risikogrupper. Deretter klargjøres målsettinger, målgrupper, og aktuelle vaksiner, 

samt anbefalte begrensinger i programmet. Det foreslås en trinnvis implementering av vaksiner 

i programmet. En gjennomgang av etablerte vaksinasjonsprogram og premisser som ligger til 

grunn for organiseringen følges av en anbefaling om organisering av et vaksinasjonsprogram for 

voksne og risikogrupper, aktuelle vaksinasjonstilbydere og hvilke regelverksendringer som 

anses som nødvendige. Ulike modeller for finansiering av vaksiner og vaksinasjon vurderes, og 

det presenteres forslag til kommunikasjonsstrategi og oppfølging av antall vaksinerte, sikkerhet 

og effekt av vaksinasjonsprogrammet. Avslutningsvis oppsummeres økonomiske konsekvenser 

av programmet for kommunene og FHI. 
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Sammendrag - anbefalinger for et vaksinasjonsprogram for voksne 
og risikogrupper 

Målsetninger 

FHI anbefaler at målsettingene med et vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper skal 

være å oppnå bedre helse og en mer kostnadseffektiv helsetjeneste, utjamning av ulikheter og 

bedre infrastruktur.  

Økt forebygging av sykdom ved hjelp av vaksinasjon er et viktig folkehelsetiltak og vil på sikt 

kunne redusere kostnader og ressursbehov i helsetjenesten samt forbruk av antibiotika.  

Behovet for vaksiner i et livsløpsperspektiv aktualiseres ytterligere av at det i årene som 

kommer er forventet en befolkningsvekst som særlig vil komme til uttrykk i de eldste 

aldersgruppene. Et samlet vaksinasjonsprogram gjør også at anbud og alle sider ved drift kan 

samkjøres, noe som vil bidra til å redusere kostnader. 

Reduserte ulikheter i befolkningen handler om å øke kunnskap, sikre likeverdige og lave 

kostnader for vaksiner, samt økt tilgjengelighet. Samles vaksinasjonsanbefalinger i et program 

vil det bli lettere å kommunisere behov for vaksiner til målgruppene, og det antas at kunnskap 

og kjennskap til vaksinasjonsbehov i befolkningen totalt vil øke. Lave og likeverdige kostnader 

antar vi vil ha direkte innvirkning på andel vaksinerte og at prioriterte grupper nås ytterligere. 

Ved økt tilgjengelighet i form av åpningstider, antall tilbydere, adkomst og hjembesøk antar vi at 

flere vil benytte seg av anbefalte vaksiner. 

Bedre infrastruktur En godt innarbeidet infrastruktur som når hele befolkningen vil skape 

nødvendig forutsigbarhet i beredskapsarbeidet og vil kunne bidra til effektiv og sikker 

håndtering i en utbruddssituasjon. 

Målgrupper 

Målgrupper for vaksinasjonsprogrammet er de som trenger oppfriskningsdoser av vaksiner som 

ikke gir beskyttelse livet ut, de som mangler grunnvaksinasjon, ulike risikogrupper basert på 

alder og indikasjon, personer som får vaksine på blåresept og helsepersonell som ved kontakt 

med pasienter kan smitte disse. 

Aktuelle vaksiner 

FHI anbefaler at influensaprogrammet videreføres i vaksinasjonsprogrammet for voksne og 

risikogrupper. Videre anbefaler FHI å inkludere vaksinasjon mot pneumokokksykdom samt 

sikre grunnvaksinasjon og oppfriskningsvaksinasjon til de som mangler det. Vaksinasjon for 

forebygge sykdommer i definerte risikogrupper som dekkes av blåreseptforskriftens § 4 

inkluderes også i programmet. 

På sikt kan det bli aktuelt å inkludere flere vaksiner, de må da utredes gjennom system for 

vurdering av vaksiner i offentlig regi jf. FHIs forslag i Oppfølging av Legemiddelmeldingen om 

etablering av et mer robust system for å vurdere innføring av vaksiner i offentlig regi av 

28.09.2016. Reise- og yrkesvaksinasjon, samt vaksinasjon i forbindelse med utbrudd anbefales 

ikke tatt inn i vaksinasjonsprogrammet. 

Organisering 

I tråd med rammene i tildelingsbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) anbefaler FHI 

at vaksinasjonsprogrammet for voksne og risikogrupper organiseres på lik linje med hvordan 

influensaprogrammet er organisert i dag. Dette innebærer i hovedsak at ansvaret følger 

grunnlaget i smittevernloven og Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram.  
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Det anbefales i rapporten at FHI er ansvarlig for vaksinasjonsprogrammets overordnede drift, 

vaksineanbefalinger, anbud, vaksinekjøp, distribusjon, nasjonal kommunikasjon og oppfølging. 

Kommunene står fritt til å velge vaksinasjonstilbydere i programmet og har ansvar for å bestille 

vaksiner, forsvarlig lagring av vaksiner og distribusjon.  

Finansiering av vaksine og vaksinasjon 

Vaksinasjon - Kostnadene for vaksinering varierer og er i dag basert på hvilken pris 

vaksinetilbydere velger å sette på tjenesten. For å sikre utjamning av ulikheter anbefaler FHI at 

det settes en fastpris på 150,- for vaksinasjon i vaksinasjonsprogrammet. Bakgrunnen for 

prisnivået er volumet på vaksinasjon i programmet.  

Vaksine – Kostnadsfri vaksine vil ha direkte innvirkning på andel vaksinerte og vil bidra til 

utjevning av ulikheter. Det er, på grunn av begrenset tidsperiode for utredningen, ikke gjort 

helseøkonomiske analyse av ulike modeller for finansiering av vaksine og vaksinasjon. En 

praktisk enkel finansieringsløsning vil være at vaksinekostnadene i programmet blir dekket av 

det offentlige gjennom innkjøpers (FHI) sitt budsjett, og at egenandelen blir knyttet til 

gjennomføring av vaksinasjonen. 

FHI anbefaler at vaksine mot influensa og pneumokokkinfeksjon blir gratis for voksne og 

risikogrupper. Vaksine mot meslinger og røde hunder er allerede subsidiert. Oppfriskningsdoser 

av difteri, stivkrampe, kikhoste og polio kan være egenfinansiert av den enkelte.  

Regelverksendringer 

Det anbefales juridiske endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram, i forskrift om 

innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK 

registerforskriften), i blåreseptforskriften, og i folketrygdloven. I tillegg anbefales det at det 

vurderes hvorvidt det skal gjøres endringer i regelverket om rekvirering og ordinering av 

legemidler og i forskrift om helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket.  

For forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram innebærer endringsforslaget at et nytt 

vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper innføres.  

For forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt vaksinasjonsregister 

(SYSVAK registerforskriften), innebærer endringsforslagene først og fremst at alle vaksineringer 

skal registreres i SYSVAK uten krav til samtykke eller reservasjonsrett.  

For blåreseptforskriften foreslås det å ta ut sykdomslisten av forskriften slik refusjonslisten er 

tatt ut.  

I folketrygdloven foreslås det å inkludere vaksinering i de helsetjenester det kan ytes stønad for, 

slik at det kan opprettes en fast takst for vaksinering hos fastlegene.  

I regelverket om rekvirering og ordinering av legemidler, herunder helsepersonelloven, forskrift 

om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp og forskrift om 

rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek oppfordrer vi til en videre vurdering av 

hvorvidt andre helsepersonellgrupper enn leger skal ha rekvirerings- og ordineringsrett for 

vaksiner. I forskrift om helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket oppfordrer 

vi til å vurdere behov for endring dersom det er ønskelig at papirløse migranter skal inkluderes 

og tilbys nasjonale vaksinasjonsprogram. 

Kommunikasjonsstrategi og aktiviteter 

Målsettingen for kommunikasjonsarbeidet er å sikre at målgruppene har høy kunnskap om 

hvilke vaksiner som er anbefalt og kan ta et informert valg om vaksinasjon. 
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FHI har ansvaret for kommunikasjon til kommunene og helsetjenesten samt befolkningen, 

herunder temaside om programmet på fhi.no, SMS-utsendelser samt annonser og filmer i 

tradisjonelle-, digitale- og sosiale medier. Kommunene har ansvaret for kommunikasjon til 

vaksinasjonstilbydere og lokale informasjonstiltak til målgruppene.  

Oppfølging 

Folkehelseinstituttet vil følge opp vaksinasjonsprogrammet med hensyn til 

vaksinasjonsdekning, sikkerhet av vaksinene og effekt av vaksinasjon på de aktuelle 

sykdommene i befolkningen. Vi vil gjenbruke og styrke etablerte systemer for oppfølging, slik 

som MSIS og SYSVAK. Et vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper vil ikke kunne følges 

på samme måte som barnevaksinasjonsprogrammet og det er behov for ytterligere 

oppfølgingstiltak. Disse er nærmere beskrevet i rapporten. FHI vil også følge opp 

implementering, drift og kommunikasjon av programmet. 

Økonomiske konsekvenser 

Kommunene vil påføres økte utgifter ved etablering av vaksinasjonsprogram for voksne og 

risikogrupper i form av økt behov for administrasjon, informasjon, lagerhold og distribusjon av 

vaksiner. Det er ikke laget et kostnadsoverslag på økte utgifter av denne art i kommunene som 

resultat av vaksinasjonsprogrammet. 

FHI vil få økte kostnader i form implementering, drift, lager, distribusjon, nasjonale 

kommunikasjonskampanjer og oppfølging av vaksinasjonsprogrammet. Kostnadene er grovt 

estimert i utredningen. 
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Hvorfor vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper? 

Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for sykdomsforebygging som finnes. Etter at de 

ulike vaksinene ble introdusert i barnevaksinasjonsprogrammet har forekomsten av 

sykdommene vi vaksinerer mot gått ned, og noen infeksjonssykdommer er nesten forsvunnet. 

Men ikke alle vaksiner gir beskyttelse livet ut, og noen andre vaksiner er nødvendige i voksen 

alder og for sårbare grupper. 

I årene som kommer er det forventet en befolkningsvekst i alle aldersgrupper, sterkest blir 

veksten i de eldste aldersgruppene. Hovedalternativet til Statistisk sentralbyrå sin 

befolkningsframskriving viser en tydelig aldring i Norge. Andelen av befolkningen som er 70 år 

og eldre vil øke fra 12 prosent i dag til 21 prosent i 2060. Da vil hver femte innbygger ha fylt 70 

år. Økningen blir spesielt sterk blant de som er 80 år eller mer. Og fordi vi har befolkningsvekst, 

vil vi se mer enn en tredobling i antallet 80 år og eldre. Aldringen blir klart sterkest i distriktene. 

Det er økt oppmerksomhet knyttet til å se på behov for vaksinasjon i et livsløpsperspektiv. Å 

forebygge infeksjonssykdommer hos voksne og risikogrupper vil bidra til friskere voksne som i 

større grad vil kunne bidra til produktivitet i samfunnet, lavere smittepress og lavere forbruk av 

antibiotika. Det vil igjen bidra til lavere etterspørsel etter helsetjenester og lavere kostnader for 

samfunnet.  

I dag er det ulikheter i befolkningen i form av tilgjengelighet, kunnskap og kostnader i 

forbindelse med vaksinasjon. Ved økt tilgjengelighet i form av lengre åpningstider, flere 

tilbydere, lettere adkomst og hjembesøk antar vi at flere vil benytte seg av anbefalte vaksiner. 

Etablering av et vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper er således et tiltak som 

fremmer sosial likhet i tjenestetilbudet. 

Ved å samle vaksinasjonsanbefalinger i et program vil det bli lettere å kommunisere behov for 

vaksinasjon til målgruppene, og det antas at kunnskap og kjennskap til vaksinasjonsbehov i 

befolkningen totalt vil øke.  

En godt innarbeidet infrastruktur gjennom et etablert vaksinasjonsprogram som når hele 

befolkningen vil skape nødvendig forutsigbarhet i beredskapsarbeidet og vil kunne bidra til 

effektiv og sikker håndtering i en pandemisituasjon. Et samlet vaksinasjonsprogram gjør også at 

innkjøpskonkurranse og alle sider ved drift kan samkjøres, noe som vil bidra til at kostnader 

reduseres både sentralt og lokalt. 
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Målsettinger  

FHI anbefaler at et nytt vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper bør ha følgende 

målsettinger: 

 

Økt forebygging - bedre helse og kostnadseffektiv helsetjeneste 
 Redusert risiko for sykdom og død 

 Redusert bruk av antibiotika 

 Redusert kostnader og ressursbehov i helsetjenesten  

Reduserte ulikheter 

 Økt kunnskap om og kjennskap til vaksiner og vaksinasjonsbehov i befolkningen 

 Økt tilgjengelighet til vaksinasjon 

 Lik kostnad for den enkelte for vaksinasjon 

Bedre infrastruktur 

 Forutsigbar og sikker nasjonal forsyning av vaksiner  

 Etablering av lokal infrastruktur for vaksinering som kan gjenbrukes ved en pandemi 

 Bedre oversikt over vaksinasjonsdekningen i befolkningen  

 

Målgrupper 

Vaksinasjon har alltid som formål å beskytte den vaksinerte. I mange tilfeller ønsker man også å 

oppnå en indirekte beskyttelse av andre gjennom at den vaksinerte ikke blir en smittekilde. 

Noen sykdommer ønsker man å eliminere helt gjennom både direkte og indirekte beskyttelse. 

Norge har sluttet seg til WHOs planer for utrydding av poliomyelitt, og for eliminasjon av 

meslinger og rubella. Et vaksinasjonsprogram til voksne bør støtte opp under disse 

utryddingsprogrammene. 

 

Noen grupper har økt risiko for å bli syk og få alvorlige forløp av visse sykdommer som følge av 

alder, grunnlidelser, eksponering i arbeid eller atferd. Det finnes anbefalinger og særordninger 

for vaksinasjon av noen risikogrupper. 

 

Med denne bakgrunnen mener FHI at et vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper bør 

ha målgruppene som fremgår i tabell 1.  

 

Tabell 1. oversikt over anbefalte målgrupper for vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper 

Målgrupper Beskrivelse av målgruppene og eksempel på aktuelle vaksiner 

Hele 

befolkningen 

over 20 år

  

Alle voksne 

i Norge 

Noen voksne, herunder nyankomne innvandrere, kan av ulike grunner 

mangle (dokumentasjon for) grunnvaksinasjon etter norsk program. 

Da kan vaksinasjon være aktuelt for sykdommer som også er til stede i 

voksen alder. Det inkluderer difteri, stivkrampe, polio, kikhoste, 

meslinger og røde hunder. 

Oppfriskningsdoser av vaksiner som ikke gir beskyttelse livet ut, og 

der smitterisikoen for sykdommen også er til stede i voksen alder. Det 

inkluderer vaksinasjon mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio 

hvert tiende år. 
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Målgrupper Beskrivelse av målgruppene og eksempel på aktuelle vaksiner 

 Voksne over 

65 år 

Disse har økt sårbarhet for å bli syke og utvikle alvorlige forløp av 

infeksjonssykdommer på grunn av aldersrelatert immunsvekkelse og 

økt forekomst av underliggende sykdommer. Det gjelder spesielt 

influensa- og pneumokokkinfeksjon, men også herpes zoster. 

 Gravide Vaksinasjon mot influensa og eventuelt kikhoste kan beskytte barnet i 

svangerskapet og i nyfødtperioden (vaksinasjon mot røde hunder må 

skje før svangerskapet). 

Definerte mål 

grupper 

 

Definerte 

risiko-

grupper 

Risikogrupper inkluderer personer i alle aldre med underliggende 

medisinske tilstander og sykdommer som gir økt sårbarhet for å bli 

syke og/eller få alvorlige forløp av vaksineforebyggbare sykdommer. 

Videre inkluderer det grupper som på grunn av sin alder eller adferd 

har økt risiko for sykdom, for eksempel meningokokksykdom 

ungdommer 16-19 år. 

 Personer 

som får 

vaksiner på 

blåresept 

Blåreseptforskriften definerer hvem som har rett til å få dekket 

utgifter til vaksiner til forebygging av allmenfarlige smittsomme 

sykdommer. F.eks personer uten milt og personer med Downs 

syndrom. 

 Helse- og 

omsorgs-

personell og 

andre 

omsorgs-

personer 

For å oppnå indirekte beskyttelse for sårbare grupper anbefales 

influensavaksinasjon til helse- og omsorgspersonell som har 

pasientkontakt og til husstandskontakter til personer med nedsatt 

immunforsvar. Videre anbefales influensavaksinasjon av svinerøktere 

for å forebygge at det etableres et reservoar av nye influensavirus i 

svin i Norge. 

 
  



11 
 

Aktuelle vaksiner for vaksinasjonsprogrammet 

Innholdet i et vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper vil være under kontinuerlig vurdering 

på lik linje med øvrige vaksinasjonsprogram. Vaksiner som skal inngå i et nasjonalt 

vaksinasjonsprogram skal utredes gjennom system for vurdering av vaksiner i offentlig regi jf. FHIs 

forslag i Oppfølging av Legemiddelmeldingen om etablering av et mer robust system for å vurdere 

innføring av vaksiner i offentlig regi av 28.09.2016.  

 

FHI foreslår at programmet utvides gradvis, og at man begynner med vaksiner som allerede er i 

program (influensavaksine), som man allerede har klare anbefalinger og definerte målgrupper for 

(pneumokokkvaksine til eldre og risikogrupper, grunn- og oppfriskningsvaksinasjon), eller der det 

allerede er etablert offentlig finansiering av vaksinasjon (vaksiner som omfattes av 

blåreseptforskriften). Andre vaksiner er på sikt også aktuelle for et vaksinasjonsprogram, figur 1. 

  

Figur 1. implementering av vaksiner i program  

 

Influensa- og pneumokokkvaksinasjon av voksne 65 år eller eldre og risikogrupper 

Influensa og pneumokokksykdom er alvorlige sykdommer med en betydelig sykdomsbyrde, særlig 

blant personer i risikogruppene. Målgruppene for vaksinasjon er i stor grad overlappende og vaksinene 

settes ofte samtidig. Det er derfor naturlig å se disse i sammenheng. Influensavaksinasjon er allerede 

etablert som et program og FHI viser til tidligere rapport om tiltak for å øke 

influensavaksinasjonsdekningen i målgruppene levert 30. august 2018. FHI anbefaler at vaksinasjon 

mot pneumokokksykdom prioriteres for oppstart i et vaksinasjonsprogram for voksne og 

risikogrupper, på lik linje med anbefalinger for influensa. 

 

Influensavaksinasjon skjer årlig og det er fastsatt et mål om 75 % vaksinasjonsdekning. Vi viser 

til tidligere rapport (lenke). For pneumokokkvaksine er det ikke fastsatt noe mål for 

vaksinasjonsdekningen. I de senere årene har det vært begrenset tilgang på pneumokokk 

polysakkaridvaksine. Dette kan bli en begrensende faktor på kort sikt. På bakgrunn av dette 

anbefaler FHI en trinnvis implementering i program, der medisinske risikogrupper prioriteres 

for vaksinasjon og deretter «friske» eldre i alderskohorter (personer som er 65 år, 75 år eller 

85år eller eldre). I løpet av 10 år vil man ha nådd ut til alle i målgruppene.  

Grunn- og oppfriskningsvaksinasjon 

Personer som ikke tidligere er vaksinert mot en del av sykdommene som inngår i 

barnevaksinasjonsprogrammet, eller som mangler dokumentasjon på gjennomgått vaksinasjon, 

vil være målgrupper for et voksenvaksinasjonsprogram. Dette gjelder sykdommer der 

smitterisikoen er lik i alle aldre (difteri, stivkrampe, polio, kikhoste, meslinger). Det kan være 

aktuelt for eksempel for nyankomne innvandrere til Norge eller eldre personer født før 

etablering av det norske barnevaksinasjonsprogrammet. Grunnvaksinering av voksne bør følge 

Influensa- og 
pneumokokkvaksine 
til voksne over 65 år 

og risikogrupper

Grunn- og 
oppfriskningsvaksinasjon

Øvrige 
risikogrupper
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samme vaksinasjonsregime som for barn. Legen som er ansvarlig for vaksinasjon må velge 

vaksine.  

 

For flere av sykdommene det vaksineres mot i barnevaksinasjonsprogrammet trengs det 

oppfriskningsvaksinasjon i voksen alder for å opprettholde beskyttelse. På grunn av risiko for å 

smitte sårbare pasienter, er dette spesielt viktig for helsepersonell. 

Risikogrupper i hht, blåreseptforskrift 

Blåreseptforskriftens § 4 regulerer stønad til vaksiner, immunglobuliner og immunsera til 

forebygging og behandling av smittsomme sykdommer i Norge.  FHI anbefaler at vaksinasjon for 

forebygging av sykdommer, jf. blåreseptforskriftens § 4, inkluderes og videreføres med samme 

rettigheter og finansiering i et vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper. Gruppene som 

er omfattet har svært høy risiko for sykdom ved eksponering (stamcelletransplanterte, hiv-

positive og personer uten milt) eller høy risiko for eksponering (hepatitt A og B). Aktuelle 

vaksiner er de som inngår i grunnvaksinasjon, hepatitt A-og B vaksinasjon, 

pneumokokkvaksinasjon, meningokokkvaksinasjon, hib-vaksinasjon og vaksinasjon mot rubella. 

 

Vaksinasjon ved utbrudd eller yrkesvaksinasjon er ikke anbefalt som en del av 

vaksinasjonsprogrammet, heller ikke når det ytes støtte til dette gjennom blåreseptforskriften 

(se tidligere avgrensning).  

Øvrige aktuelle vaksiner 

På sikt kan det bli aktuelt å inkludere flere vaksiner i et vaksinasjonsprogram for voksne og 

risikogrupper. Vaksinasjon av ungdom mot meningokokksykdom, varicella-vaksine til unge, 

spesielt kvinner som tenker å bli gravide, samt herpes zoster vaksine til personer over 50 år er 

aktuelle vaksiner å vurdere for et vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper. 

Begrensninger 

FHI mener et vaksinasjonsprogram til voksne og risikogrupper ikke bør omfatte følgende: 

 Reisevaksinasjon, altså vaksinasjon for beskyttelse mot smitte under utenlandsreiser. 

Dette bør fortsatt være et individuelt ansvar der kostnader dekkes av den reisende selv. 

 Vaksinasjon utenfor etablerte anbefalinger.  

 Yrkesvaksinasjon, altså vaksinasjon for å beskytte den ansatte mot infeksjonsrisiko 

knyttet til arbeidet. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for tilbud om slik vaksinasjon, 

regulert i Forskrift om utførelse av arbeid § 6-12. (Influensavaksinasjon av 

helsepersonell har et todelt formål, både beskyttelse av helsepersonell mot smitte fra 

pasienter og beskyttelse av pasienter mot smitte fra helsepersonell, jf. tabellen over.)  

 Vaksinasjon som akutt smitteverntiltak for å kontrollere et utbrudd av smittsom sykdom 

er vanskelig å legge til et program. Anbefalinger om vaksinasjon i utbruddsituasjoner 

skjer i samarbeid mellom kommunelegen og Folkehelseinstituttet. Kostnadene til 

vaksinene dekkes i de fleste tilfeller av Folketrygda, jf. blåreseptforskriften § 4. Mest 

aktuelt er hepatitt A-vaksinasjon, meningokokkvaksinasjon og MMR-vaksinasjon. 

 Posteksponeringsvaksinasjon, altså vaksinasjon av personer som allerede er eksponert 

og muligens smittet av et smittestoff, regnes som behandling. Kostnadene til vaksinene 

dekkes i noen tilfeller av Folketrygda, jf. blåreseptforskriften § 4. 
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Organisering 

I Norge har vi et nasjonalt vaksinasjonsprogram, fastsatt av HOD (smittevernloven § 3-8). 

Programmet har to faste vaksinasjonstilbud, som omfatter tilbud om barnevaksiner og 

influensavaksiner (forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram).  Tilbudet om barnevaksiner, 

omtalt som barnevaksinasjonsprogrammet, omfatter også det midlertidige programmet for 

opphentingsvaksinasjon mot humant papillomavirus (HPV) til unge kvinner født 1991 eller 

senere. Tilbudet om influensavaksiner gjelder sesonginfluensavaksine og pandemivaksine. 

Tilbud om sesonginfluensavaksine, omtalt som influensavaksinasjonsprogrammet, tilbys til 

definerte målgrupper. I utredningen henvises det gjentagende til de etablerte 

vaksinasjonsprogrammene da mye av erfaringsgrunnlaget er hentet fra dem. Organisering og 

drift av eksisterende vaksinasjonsprogram. 

Barnevaksinasjonsprogrammet  

Barnevaksinasjonsprogrammet er godt etablert og integrert i helsetilbudet for barn og ungdom. 

Kommunen skal tilby vaksinasjon i helsestasjoner og skolehelsetjenesten, jf. forskrift om kommunens 

helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Kommunen har ikke 

anledning til å ta betalt for vaksinasjoner, og både vaksine og vaksinasjon er gratis for målgruppen. 

Ordningen fungerer godt og det er høy vaksinasjonsdekning.  Tilbyderne av 

barnevaksinasjonsprogrammet har en etablert infrastruktur for mottak og lagerhold av vaksiner, og 

god kunnskap om vaksiner og vaksinasjon. Alle vaksinasjoner skal registreres i SYSVAK. Dette 

gjøres direkte fra kommunehelsetjenestens EPJ/fagsystem og er en del av den generelle 

journalføringsrutinen ved vaksinasjonen.  

HPV-vaksinasjon av unge kvinner 

Det midlertidige opphentingsprogrammet for HPV-vaksine til kvinner født i 1991 eller senere er 

organisert på ulikt vis i kommunene. De fleste har valgt å tilby vaksinasjon gjennom kommunens 

helsestasjon eller helsestasjon for ungdom, litt under 20% har valgt å benytte fastleger, noen færre har 

valgt smittevernkontor, massevaksinasjonsdager, legevakt eller private vaksinasjonsklinikker. 

Vaksinasjonsaktørene blir kompensert med 200 kroner for hver elektronisk registrerte vaksinedose i 

SYSVAK. Dette gjør at meldeplikten til SYSVAK gjennomføres direkte fra EPJ/fagsystem, og 

dermed er en del av den generelle journalføringsrutinen ved vaksinasjonen. Det midlertidige 

vaksinasjonsprogrammet har blitt godt mottatt og endelig andel vaksinerte vil fremgå i sluttrapporten 

av programmet.  

 

Det ser ut som kompensasjonsordningen har vært på et riktig nivå, endelig kunnskap om dette vil først 

foreligge ved programmets sluttrapport. Kompensasjonsordningen har fungert på den måte at 

kommunene har sendt faktura for gitte doser til FHI. Både vaksine og vaksinasjon er gratis for 

målgruppen. 

Influensavaksinasjonsprogrammet  

Influensavaksinering av risikogrupper er vel etablert og gjennomføres i dag stort sett ved kommunale 

vaksinasjonskontor og på fastlegekontorene. Influensavaksinering er et sesongtilbud, og mange hundre 

tusen doser settes i løpet av få uker hver høst. Programmet omfatter vaksinasjon av definerte 

risikogrupper for alvorlig influensasykdom og enkelte andre målgrupper, som helsepersonell, 

svinerøktere og nærkontakter til personer med svært nedsatt immunforsvar. Det er FHI som definerer 

målgruppene. 
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Vaksinasjoner gitt i influensavaksinasjonsprogrammet registreres i SYSVAK etter samtykke. Det er 

ikke mulig å registrere indikasjon for vaksine. I sesongen 2017/18 ble ca. 70 % av de dosene FHI antar 

er blitt satt i Norge meldt til SYSVAK. De fleste av disse dosene ble meldt elektronisk via 

journalsystemer hos fastlegen eller andre aktører (helsestasjon, bedriftshelsetjenesten). 

Vaksinasjonsdekningen i målgruppene følges også ved hjelp av spørreundersøkelser. 

Ved vaksinasjon pga. yrkestilhørighet er det arbeidsgiver som skal betale både vaksine og vaksinering. 

For pårørende gjelder samme finansiering som for risikogruppene. 

Vaksineanbefalinger og vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper i andre land 

Mange land har anbefaling om vaksinasjon av voksne, spesielt definerte risikogrupper. I noen land er 

slik vaksinasjon subsidiert eller gratis. 

 

I våre nærmeste naboland er anbefalt vaksinasjon av voksne organisert på ulike måter. Finland har et 

eget voksenvaksinasjonsprogram der alle vaksiner og vaksinering er gratis til dem som omfattes av 

programmet. Vaksiner som er gratis for alle er influensavaksine, boostervaksine mot difteri, tetanus og 

kikhoste ved 25 års alder, boostervaksine mot difteri og tetanus ved 45 og 65 års alder, 

poliovaksinering og MMR-vaksinering. I tillegg får definerte risikogrupper vaksinasjon mot hepatitt 

A&B og skogflåttencefalitt (TBE) gratis. 

 

Danmark har gratis influensa- og pneumokokkvaksinasjon til risikogruppene, gratis 

hepatittvaksinasjon av definerte risikogrupper og gratis MMR-vaksinasjon til alle som mangler 

beskyttelse.  

 

I Sverige finnes ikke et definert nasjonalt vaksinasjonsprogram for voksne. Dette er foreslått for 

influensavaksinasjon av risikogrupper, men ennå ikke vedtatt. Alle länene har organisert 

influensavaksinasjon av risikogrupper, og mange av dem har fullfinansiert dette slik at det er gratis for 

pasientene. 

Anbefalt organisering av et voksenvaksinasjonsprogram 

FHI anbefaler at vaksinasjonsprogrammet organiseres slik som influensaprogrammet er organisert i 

dag. Dette innebærer i hovedsak at ansvaret følger grunnlaget i smittevernloven og forskrift om 

nasjonalt vaksinasjonsprogram: FHI er ansvarlig for vaksinasjonsprogrammets overordnede drift, 

anbefalinger nasjonal informasjon og oppfølging av dekning, sikkerhet og effekt. 

Kommunehelsetjenesten er ansvarlig for å organisere tilbud om vaksinasjon, informere og følge opp 

lokalt. Erfaring fra vaksinasjonsprogrammene viser at en god organisering og tydelig fordeling av 

roller, ansvar og rettigheter bidrar til effektiv gjennomføring, likeverdige tilbud over hele landet og økt 

vaksinasjonsdekning.  

 

En detaljert tabell som gir en oversikt over FHIs anbefaling av ansvarsfordeling mellom FHI og 

kommunene ligger vedlagt (vedlegg 1), mens figur 2 viser en forenklet oppsummering 
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Figur 2, illustrerer anbefalt ansvarsfordeling for vaksinasjonsprogram

 

 

Vaksinering 

Kommunene har ansvar for å sørge for et vaksinasjonstilbud til befolkningen, og tilbudet skal 

organiseres slik at man oppnår høyest mulig vaksinasjonsdekning. Kommunen står fritt til å 

bestemme hvordan tilbudet skal organiseres, herunder hvem som skal være vaksinetilbydere. 

Kommunen har også ansvar for å informere sine innbyggere om hvor de kan få de anbefalte 

vaksinene.  

 

Hvordan vaksinasjonstilbudet i et voksenvaksinasjonsprogram bør organiseres og hvor mange 

tilbydere det er behov for vil variere fra kommune til kommune. Kommunene må ha et 

koordinerende ansvar for tilbudet, og sørge for tilstrekkelig kapasitet og tilgjengelighet, 

eventuelt ved å inngå avtaler med private aktører.  

Kommunale vaksinasjonstilbydere 
Tabell 2. Beskrivelse av kommunale vaksinasjonstilbydere 

Kommunale  

vaksinasjonstilbydere 

Beskrivelse 

Helsestasjon Barnevaksinasjonsprogrammet gjennomføres i sin helhet i helsestasjons- 

og skolehelsetjenesten. De fleste kommuner har valgt å tilby det 

midlertidige vaksinasjonsprogrammet HPV-vaksine til unge kvinner ved 

helsestasjon eller helsestasjon for unge. 

Helsestasjon for 

voksne/eldre 

Noen kommuner har etablert helsestasjon for voksne eller eldre. 

Helsestasjonene driftes av helsepersonell som antas å ha erfaring med 

vaksiner og vaksinasjon.  
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Kommunale  

vaksinasjonstilbydere 

Beskrivelse 

Fastleger Fastlegene er en viktig del av kommunehelsetjenesten, om lag 80 % av 

norske kommuner benytter fastlegene til å tilby vaksine gjennom 

influensavaksinasjonsprogrammet.  

Litt under 20 % av kommunene har valgt å tilby det midlertidige 

vaksinasjonsprogrammet HPV-vaksine til unge kvinner gjennom 

fastleger. En spørreundersøkelse viser at de eldste kvinnene som er 

omfattet av tilbudet (født 1991-1993) i større grad ønsker å benytte 

fastlege fremfor helsestasjon. 

Smittevernkontor/ 

vaksinasjonskontor 

En del av landets kommuner har valgt å tilby det midlertidige 

vaksinasjonsprogrammet HPV-vaksine til unge kvinner ved 

smittevernkontor, det gjelder også for influensavaksinasjon.  

Hjemmesykepleien Mange kommuner lar hjemmesykepleier tilby influensavaksinasjon til 

brukerne. 

Private vaksinasjonstilbydere 
Tabell 3. Beskrivelse av private vaksinasjonstilbydere 

Private  

vaksinasjonstilbydere 

Beskrivelse 

Apotek Noen apotek startet i 2017 å tilby influensavaksinering og fra 2018 også 

øvrige vaksiner. Dette tilbudet omfatter per i dag 260 apotek. Apotekene 

må inngå avtale med kommunene hvis de skal være en tilbyder av 

vaksinasjonsprogrammet. 

Vaksinasjons-klinikker  Vaksinasjonsklinikker tilbyr i stor grad reisevaksinasjon, og vaksiner som 

oppfriskningsdoser, kombinasjonsvaksine mot Hepatitt A og B, 

influensavaksine og vaksine mot skogflått-encefalitt.  Noen av landets 

kommuner har valgt å tilby det midlertidige vaksinasjonsprogrammet 

HPV-vaksine til unge kvinner ved lokale vaksinasjonsklinikker. 

Vaksinasjonsklinikker må inngå avtale med kommunene hvis de skal 

være en tilbyder av vaksinasjonsprogrammet. 

Bedrifts-helsetjenesten Bedriftshelsetjenesten tilbyr hovedsakelig yrkes- og reisevaksinasjon 

som inkluderer oppfriskningsvaksinasjon, kombinasjonsvaksine mot 

Hepatitt A og B, influensavaksine og vaksinasjon mot skogflått-encefalitt. 

Bedriftshelsetjenesten må inngå avtale med kommunene hvis de skal 

være en tilbyder av vaksinasjonsprogrammet. 

Grunnlag for valg av vaksinasjonstilbydere 

FHI anbefaler at kommunene kan organisere vaksinasjonen slik de finner det mest 

hensiktsmessig for å oppnå høyest mulig vaksinasjonsdekning. Nedenfor går vi gjennom 

faktorer som kan ha innvirkning på organisering av vaksinasjonstilbudet. 

De ulike vaksiner 

De ulike vaksiner har forskjellig utfordringer som kommunehelsetjenesten må vurdere i forhold 

til organisering. Det innebærer at det kan være ulike systemer for organisering fordi volumet 

eller behov for indikasjonssetting er forskjellig avhengig av hvilken vaksine det dreier seg om.  
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Vaksinasjon mot sesonginfluensa må gjentas årlig, mange skal vaksineres og 

arbeidsbelastningen lokalt og sentralt er intens i vaksinasjonsperioden. For andre vaksiner er 

målgruppene mindre og indikasjon for vaksinasjon skjer etter en medisinsk vurdering. Det vil 

derfor være naturlig at organiseringen er ulik for ulike vaksiner.  

Ressursbehov og kompetanse 

Hvilke vaksinasjonstilbydere som benyttes i den enkelte kommune vil variere ut fra kommunens 

egne ressurser og vaksinasjonstilbydernes tilgjengelighet og kompetanse. Kommunen har 

ansvar for bestilling av vaksiner til program fra FHI og forskriftsmessig lagring av vaksiner. I 

hvilken grad det blir nødvendig med økt kapasitet for lagring og oppbevaring av vaksiner vil 

avhenge av omfanget det endelig omfanget av vaksinasjonsprogrammet. Det vil trolig være 

nødvending med økt kapasitet for dette hos de fleste tilbyderne.  

Fastleger er avgjørende for å identifisere medisinsk risiko for sine pasienter og dermed behovet 

for og sikkerhet av vaksinasjon.  

 

Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram § 6 annet ledd, åpner for at kommunene kan inngå 

avtale med private aktører om gjennomføring av vaksineringen. Hvorvidt apotekene kan bli en 

aktuell avtalepartner for kommunene er et spørsmål som krever en overordnet gjennomgang av 

lovverk/praksis for hvilke tjenester som kan tilbys i apotek. En forutsetning er at målgruppene 

får tjenesten til samme betingelser som hos kommunale aktører. 

 

Det er kommunens ansvar å sikre at de aktører de inngår avtale med i et vaksinasjonsprogram 

har anledning til å tilby denne type helsetjenester og at den faglige standarden er forsvarlig og 

innenfor regelverket. Avtalene bør kunne bidra til å øke vaksinasjonsdekningen blant 

risikogruppene som helhet og fremme prinsippet om likhet i helse. 

 

Kommunene har også ansvar for å holde oversikt over den praktiske gjennomføringen, 

dekningsgraden og kvaliteten på tilbudet i sin kommune. Dette er enklere med få og homogene 

tilbydere. Utfordringen er at det kan resultere i liten fleksibilitet eller redusert tilgjengelighet for 

noen målgrupper. En utvidelse av eksisterende vaksinasjonsarbeid kan kreve økt bemanning, 

trolig mer fleksible åpningstider, mer lagerplass og noen steder større lokaler. Flere ulike 

tilbydere vil trolig være nødvendig i større kommuner.  

 

En del kommuner tilbyr i dag influensavaksine til risikogruppene kun gjennom kommunale 

vaksinasjonsdager (19 %), mens andre kun tilbyr vaksine hos fastlegen (20 %), ref. 

Kommunelegeundersøkelsen 2018 (vedlegg 2). Det er altså et betydelig rom for å øke kapasitet 

og tilgjengelighet for influensavaksinering i en del kommuner kun ved å utvide tilbudet til å 

omfatte begge muligheter. De fleste kommunene som i dag bare har kommunale 

vaksinasjonsdager og ikke bruker fastlegene som vaksinatører, har imidlertid få innbyggere og 

dermed større mulighet til å ha oversikt over pasienter i risikogruppene. Dette kan delvis 

oppveie en mulig negativ effekt på vaksinasjonsdekningen av å ha få vaksinasjonssteder. 

I samme spørreundersøkelse ble kommunelegene spurt om hvilke vaksinasjonstilbydere de 

mener best kan ivareta vaksinasjon til voksne og risikogrupper. Kommunelegene svarer at de 

mener at fastleger best kan ivareta vaksinasjon til de aktuelle målgruppene (76%), etter fulgt av 

helsestasjon (63%), hjemmesykepleien (46%), smittevernkontor (25%), helsestasjon for 

ungdom og eldre (begge 15%). Kun noen få mente at legevakt (4%) og apotek (2%) er aktuelle 

tilbydere. De som skrev «annet» viste i stor grad til massevaksinasjonsdager.  
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Norsk samfunnsmedisinsk forening (NORSAM) har levert et skriftlig innspill til FHI i forbindelse 

med utredningen hvor de påpeker at organiseringen av vaksinasjon i dag praktiseres ulikt 

avhengig av størrelse og ressurser (vedlegg 3). De mener at det er viktig at fastlegene brukes 

som ressurs, da det for de svakeste er nødvendig med medisinsk kompetanse i bunnen. Samtidig 

peker de på at det økende arbeidspresset for helsesøstre og fastleger gjør at det må følge 

finansiering med et slikt vaksinasjonsprogram. NORSAM stiller seg i utgangspunktet ikke 

negative til å åpne for private aktører. De ber imidlertid om at det bør vurderes å stille krav til de 

private aktørene som eventuelt skal inngå i ordningen. 

 

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har også levert et skriftlig innspill (vedlegg 3) som fremhever at 

helsesøstre og sykepleier avgjørende roller i det lokale vaksinasjons- og smittevernarbeidet, i 

tett dialog og samarbeid med smittevernansvarlig lege. De fremhever viktigheten av hva en 

kvalitativt god vaksinekonsultasjon bør omfavne. NSF skriver at 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. De fremmer at den beste organiseringen av et vaksinasjonsprogram 

for voksne, vil være via kommunale tjenester, helseforetak og hos fastlegen – gjerne i 

primærhelseteam, der sykepleiere vil kunne ivareta vaksinasjonskonsultasjonene. 

 

I samarbeid med Respons Analyse gjennomførte FHI en spørreundersøkelse i befolkningen i 

september 2018. Formålet var å avdekke hvilke preferanser befolkningen har når det gjelder 

vaksinasjonstilbydere (vedlegg 4). De fleste som er 65 år eller eldre svarte at de ønsker å ta 

vaksiner hos fastlege (77%) eller på helsestasjon (23%). Fastlege er den foretrukne 

vaksinasjonstilbyderen for alle aldersgrupper i den voksne del av befolkningen (figur 3). 

 
Figur 3. Spørreundersøkelse; Preferanser vor vaksinasjonstilbyder hos den voksne del av befolkningen 
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Utjevne forskjeller – tilgjengelighet, kunnskap og kostnader 

Lik tilgang til vaksiner, like kostnader samt høy kunnskap og kjennskap til vaksinasjonsbehov vil 

bidra til å utjevne forskjeller i samfunnet og dermed bedre helse til de som trenger det mest.  

Kunnskap 

Kunnskap om sykdommene det skal vaksineres mot og effekt av vaksinasjon er nødvendig for at 

befolkningen skal kunne ta et informert valg om vaksinasjon. 

  

Spørreundersøkelsen av befolkningen som ble gjennomført i samarbeid med Respons Analyse 

(vedlegg 4) gir innblikk i hvor den voksne del av befolkningen vanligvis mottar informasjon om 

hvilke vaksiner som er aktuelle for dem i dag. Vi ser at de fleste aldersgruppen 65 år eller eldre 

mottar informasjon gjennom sin fastlege (40%), en del søker/får informasjon selv gjennom 

internett og media (32%), samtidig er det en stor gruppe (29%) som ikke mottar noe 

informasjon om vaksiner og vaksinasjon. 

 

FHI har et særlig ansvar for å sikre kunnskapsbasert informasjon om programmet til 

vaksinasjonstilbydere i kommunene. Det er viktig med åpenhet om grunnlaget til anbefalingene 

for å sikre at den nåværende høye tilliten til helsemyndighetenes anbefaling om vaksiner og 

vaksinasjon opprettholdes og styrkes.  

 

Legemiddel industrien (LMI) påpeker blant annet i sin presentasjon under innspillmøte at 

informasjon om vaksinasjonsprogram, aktuelle vaksiner og om vaksinasjon må være lett 

tilgjengelig for allmennheten, med klare og tydelige anbefalinger (vedlegg 3).  Behovet for og 

viktigheten av et kunnskapsløft i den voksne delen av befolkning omkring vaksiner og 

vaksinasjon løftes av samtlige av interessentene som har levert innspill i forbindelse med 

utredningen. 

 

Kostnader 

Skal vi oppnå utjevning av forskjeller i samfunnet så bør kostnader på vaksiner og vaksinasjon 

være lik for den enkelte, og kostnadene bør være så lave at alle har mulighet til å la seg 

vaksinere. Opplevd nytteverdi av vaksinene som anbefales har innvirkning, det samme gjelder 

prisen på den enkelte vaksine. Om en vaksine er gratis eller oppleves som rimelig vil trolig både 

bidra til økt vaksinasjon og reduksjon i sosiale forskjeller. FHI anbefaler derfor en fastpris på 

vaksinasjon og gratis vaksine for noen av programvaksinene. Dette er nærmere omtalt i 

utredningen under finansiering.  

 

Tilgjengelighet 

Geografisk spredning, god adkomst med transport og tilpassede åpningstider er viktige faktorer 

for å øke tilgjengelighet til vaksinasjon. En blanding av ulike vaksinasjonstilbydere vil trolig 

være aktuelt i mange kommuner. Apotek har ofte lange åpningstider og beliggenhet nært andre 

tjenestesteder. En del fastleger og helsestasjoner/kommunale vaksinasjonskontor har også 

utvidede åpningstider eller ekstra tilbud som vaksinasjonsdager i influensasesongen Det er 

viktig at kommunene organiserer tilbudet til det beste for befolkningen.  

Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) har levert et skriftlig innspill (vedlegg 3) i 

forbindelse med utredningen hvor de mener at en effektiv måte å øke tilgjengeligheten på er å 

også bruke apotekansatte som vaksinatører. De mener at dette gjelder både ved 

influensavaksinering og for vaksiner i et vaksinasjonsprogram for voksen og risikogrupper. 

Farmaceutene mener også at også farmasøyter, med utgangspunkt i folkehelsemessige- og 
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medisinske vurderinger, og ut i fra forhåndsbestemte kriterier bør kunne få ordinere vaksiner i et 

vaksinasjonsprogram for voksne. Alternativt at vaksinene i et slikt program legges under 

farmasøytutlevering i kategorien reseptfrie legemidler med risikominimeringstiltak.  

Norges Apotekforening formidlet i sin presentasjon under innspillmøtet (vedlegg 3) at apotek kan 

bidra til økt tilgjengelighet, da de har apotek spredt rundt i hele landet med åpningstider som gjør 

det enkelt for folk å besøke apoteket, og de er tilgjengelige uten avtale og timebestilling. 

Forskrivningsrett / juridisk mulighet til å vaksinere 

I utgangspunktet er det kun lege som har rekvireringsrett for legemidler, herunder vaksiner, jf. 

helsepersonelloven § 11. Begrepet «rekvirering» omfatter muntlig, skriftlig eller elektronisk 

bestilling av legemidler ved resept eller rekvisisjon, jf. forskrift om rekvirering og utlevering av 

legemidler fra apotek § 1-3 bokstav e. «Ordinering» dekker en beslutning tatt av helsepersonell 

med rekvireringsrett til pasient om iverksettelse, videreføring eller endring av individuell 

behandling med legemiddel, jf. forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og 

helsepersonell som yter helsehjelp § 3 bokstav g.  

 

Retten til å ordinere vaksiner følger rekvireringsretten og ordinering av vaksine skal skje 

individuelt for hver pasient. For vaksiner i godkjent vaksinasjonsprogram har helsesøster 

rekvireringsrett, i tillegg til lege, jf. forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra 

apotek § 2-5 første ledd. Dette er i dag kun aktuelt i barnevaksinasjonsprogrammet. 

 

Det har kommet innspill fra ulike aktører om endringer av forskrivningsrett for vaksiner. Dette 

er en kompleks diskusjon som må utredes videre. Problemstillingen omhandler balansen 

mellom medisinskfaglig forsvarlighet mot økt tilgjengelighet.  
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Finansiering av vaksiner og vaksinasjon 

Vaksiner 

Det er, på grunn av begrenset tidsperiode for utredningen, ikke gjort helseøkonomiske analyse av 

ulike modeller for finansiering av vaksine og vaksinasjon. En praktisk enkel finansieringsløsning vil 

være at vaksinekostnadene i programmet blir dekket av det offentlige gjennom innkjøpers (FHI) sitt 

budsjett, og at egenandelen blir knyttet til gjennomføring. 

FHI anbefaler at vaksine mot influensa og pneumokokksykdom blir gratis for voksne og risikogrupper. 

Vaksine mot meslinger og røde hunder er allerede subsidiert. Oppfriskningsdoser kan være 

egenfinansiert av den enkelte. 

Vi antar at et gratistilbud eventuelt lav egenbetaling er et avgjørende virkemiddel for å oppnå høy 

vaksinasjonsdekning i målgruppene.  

Tabell 4. Alternative finansieringsmuligheter for vaksinene i vaksinasjonsprogrammet 

 Staten Pasientene 

Vaksinen Alternativ 1 

(lik barnevaksinasjonsprogrammet) 

Alternativ 2 

(lik influensavaksinasjonsprogrammet) 

 

Alternativ 1) Staten betaler. Kommunene får vaksinen gratis fra FHI. FHIs kostnader dekkes over 

statsbudsjettet. Dette er samme ordning som barnevaksinasjonsprogrammet. Fordelene er at 

systemet er enkelt, og at ingen pasienter behøver takke nei på grunn av kostnaden. Ulempene er at 

det blir en kostnad for staten, og at kommunene og vaksinatørene får mindre insentiv til å oppnå lavt 

svinn. 

 

Alternativ b) Pasienten betaler. Kommunene får kjøpe vaksiner fra FHI til selvkost, dvs. innkjøpspris 

for vaksine pluss påslag til administrasjon-- og distribusjonskostnader. Kommunene selger vaksinene 

til pasienten via fastlegene eller andre vaksinatører, som tar et gebyr for å sette vaksinen. Dette er 

samme ordning som influensavaksinasjonsprogrammet slik det er organisert i dag. Fordelene er at 

staten ikke får utgifter, og at kommunene og vaksinatører får et insentiv til å unngå svinn. Ulempene 

er at vaksinatørene bestiller for lite vaksine og dermed går tomme, en del arbeid med regnskap og 

fakturering, og at noen pasienter vil takke nei pga utgiften. 

Kostnader influensavaksine 

Estimatet for antall personer som anbefales influensavaksine på grunn av egen risiko for alvorlig 

sykdom er basert på data fra SSBs spørreundersøkelse om influensavaksinasjon og risikostatus. 

SSBs data omfatter voksne i alderen 15-79 år. Basert på data fra undersøkelsen for 

aldersgruppen 15-65 år, antallet personer over 65 år samt antallet personer i risikogrupper som 

ikke omfattes av spørreundersøkelsen (barn, gravide og beboere i omsorgsboliger og sykehjem) 

anslår Folkehelseinstituttet at 1,6 millioner nordmenn i dag faller inn under risikogruppene for 

alvorlig influensasykdom. I tillegg til personer som selv har økt risiko har vi gruppen 

helsepersonell. I følge SSB var det i 2017 i overkant av 330 000 personer med helse- og 

sosialfaglig utdannelse som var ansatt i helse- og sosialtjenestene. Målgruppen personer i 

helsetjenesten som har pasientkontakt omfatter også personer med annen type utdannelse. 

Dette er derfor et minimumsantall.  
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Tabell 5. Kostnader influensavaksine 

Estimert vaksinekostnad* 

 

 Stykkpris Antall i 

målgruppen  

 Antall doser Andel vaksinerte  

  
   

50 % 75 % 

Sesonginfluensavaksine 

(riskogrupper)  

50 1 600 000 1 40 mill 60 mill 

Sesonginfluensavaksine** 

(helsepersonell) 

50 330 000 1 8,3 mill 12,4 mill 

* Det er her benyttet en fiktiv anbudspris. Offisiell maksimalpris (apotektes innkjøpspris) for tetravalent 
sesonginfluensavaksine er ca. 80 kr/dose (eksl. MVA). Reell pris som oppnås i et anbud er usikkert  
** Gjelder kun helsepersonell som ved kontakt med pasienter kan smitte disse 

Kostnader pneumokokkvaksine 

Målgruppen for pneumokokkvaksinasjon er i stor grad sammenfallende med 

influensavaksinasjon. I estimatene for antall vaksinasjoner per år i grupper med medisinsk 

risiko inngår alle personer > 2 år. Estimatene er basert på ICD-10 koder fra NPR for 

underliggende sykdommer fordelt på alder, og det er tatt høyde for at 15 % allerede er 

vaksinerte og booster dose hvert 10. år. Dette estimatet vil være korrekt over tid, men antallet 

som vil trenge vaksinasjon de første årene vil være om lag 10 ganger høyere hvis vi skal oppnå 

full vaksinasjonsdekning. Tabellene viser estimater basert på scenarier med hhv 25%, 50% og 

75% vaksinasjonsdekning. Nedenfor skisseres kostnader for vaksine, vaksinasjon og 

distribusjon basert på andel vaksinerte. Kostnadene for vaksinen vil kunne bli lavere ved 

innkjøp gjennom regelverk for offentlige anskaffelser, da vaksinevolumet antagelig vil øke. 

Tabell 6. Kostnader pneumokokkvaksine 
Estimert vaksinekostnad*  Stykkpris Antall i 

målgruppen 

Antall 

doser 

Andel og antall vaksinerte 

  

  

  
   

25 % 50 % 75 % 

Polysakkaridvaksine (>65 

år, ikke risiko) 

200 570 000 1 2,9 mill 5,7 mill 8,6 mill 

Polysakkaridvaksine 

(risikogrupper) 

200 540 000 1 2,7 mill 5,4 mill 8,1 mill 

* Det er her benyttet en fiktiv anbudspris. Offisiell maksimalpris (apotekets innkjøpspris) for aktuell vaksine er 
ca. 240 kr/dose (eksl. MVA). Reell pris som oppnås i et anbud er usikkert.   

Kostnader oppfriskningsvaksine 

Estimater for årlig oppfriskningsvaksinasjon er basert på populasjonen fordelt på 10 års 

kohorter. Estimatene for antall årlige vaksinasjoner er for øvrige vaksiner basert på 

vaksineforsyning og salgsstatistikk. Estimater for årlige blåreseptforeskrivninger (utenom 

utbrudd) er basert på antall doser ekspedert av Vaksineforsyningen ved Folkehelseinstituttet. 

Nedenfor skisseres kostnader for vaksine, vaksinasjon og distribusjon basert på andel 

vaksinerte. Kostnadene for vaksinen vil kunne bli lavere ved gjennomføring av et anbud. 
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Tabell 7. Kostnader oppfriskningsvaksine 

Estimert 

vaksinekostnad * 

 Stykkpris Antall i 

målgruppen 

Antall 

doser 

Andel og antall 

vaksinerte 

    

    
25 % 50 % 75 % 

Boostervaksine 

(dTP-IPV) 

190 390 000 1 19 mill 37 mill 56 mill 

* Det er her benyttet en fiktiv anbudspris. Offisiell maksimalpris (apotektes innkjøpspris) for aktuell vaksine er 
ca. 220 kr/dose (eksl. MVA). Reell pris som oppnås i et anbud er usikkert.   

Kostnader grunnvaksinasjon og MMR 

Nyankomne innvandrere utgjøre en gruppe som varierer mye i størrelse over tid. Det er derfor 

vanskelig å gi noe godt estimat for behov for årlige vaksinasjoner. Tilsvarende utfordringer 

gjelder for vaksinasjon mot meslinger og røde hunder. 

 

For øvrige vaksiner skal det gjøres flere vurderinger før en eventuell implementering i program 

og det er derfor ikke gjort estimater for antall vaksiner nå. 

Vaksinasjon 

Kostnadene på vaksinasjon varierer og er i dag basert på hvilken pris vaksinasjonstilbydere 

velger å sette på tjenesten. 

  

I det midlertidige vaksinasjonsprogrammet HPV-vaksine til unge jenter, så er både vaksinen og 

vaksinasjon gratis for målgruppen. Den vaksinerende enhet som gjennomfører vaksinasjon får 

et kompensasjonsbeløp på kr 200 per satte dose. 

 

For influensavaksinasjonsprogrammet er det i dag slik at den største kostnaden for pasientene 

er knyttet til selve vaksineringen. Prisen for influensavaksine og -vaksinering ligger i dag i 

mange kommuner mellom 150 og 200 kroner, men prisen kan komme helt opp i 500 kroner hos 

enkelte tilbydere. Dette skyldes i stor grad manglende prisregulering på forebyggende 

helsearbeid, noe som medfører at vaksinatøren i dag står fritt til å prissette tjenesten.  For å 

sikre lik prissetting anbefaler FHI at det settes en fastpris på vaksinering i henhold til 

vaksinasjonsprogrammet. 

 

For vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper anbefaler FHI at det settes en fast pris for 

vaksinasjon til 150 kroner. Bakgrunnen for at dette forslaget er lavere enn den prisen som ble 

satt for vaksinering av unge kvinner mot HPV, er at antallet vaksinasjoner er betydelig større i 

vaksinasjonsprogram til voksne og risikogrupper, slik at man bør kunne forvente en 

«stordriftsfordel». 

 

Finansiering av vaksinasjon kan enten gjøres ved egenbetaling, eller ved hel eller delvis statlig 

subsidiering.  Subsidiering av vaksinasjonsprogrammet vil ha innvirkning på 

vaksinasjonsdekningen. Kostnadene for vaksinasjon fremgår i kostnadsestimatene for de ulike 

vaksinetypene. 

  

Dersom vaksinasjonen skal subsidieres av staten, må det enten etableres en egen takst i henhold 

til folketrygdsloven § 5-1, eller etableres en annen løsning for kompensasjon til de tilbydere som 

er knyttet til vaksinasjonsprogrammet. Dersom programmet skal omfatte andre tilbydere enn 

fastlegene, må det etableres en løsning som ikke er basert på HELFOs refusjonssystem.  
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Tabell 8. Alternative finansieringsmuligheter for vaksinasjon i vaksinasjonsprogrammet 

 Staten Kommunene Staten og kommunene Pasientene 

Vaksineringen Alternativ 1) 

(Helseaktører som kan, 

krever HELFO-refusjon; 

kommunene får 

kompensasjon fra 

staten) 

 

Alternativ 2) 

(tilsvarende HPV-

opphentings-

programmet)  

Alternativ 3 

(tilsvarende 

barnevaksinasjons-

programmet) 

Alternativ 4 

(Helseaktører som kan, 

krever HELFO-refusjon; 

kommunene dekker 

eget arbeid) 

Alternativ 5 

(tilsvarende influensa-

vaksinasjons 

programmet i dag) 

 

Alternativ 1) Staten betaler. Helsesaktør som kan, krever sitt honorar direkte fra HELFO 

gjennom en egen takst.  Dermed reduseres en del av kommunenes arbeid med regnskap og 

fakturering. Fordelen er at ingen pasienter behøver takke nei på grunn av kostnaden. Ulempene 

er at det blir en kostnad for staten. Kompensasjonsordningen for kommunene som velger å 

vaksinere selv vil kreve ressurser til regnskap og fakturering, både i kommunene og hos statlig 

aktør som står for overføring av kompensasjonsbeløpene. 

Alternativ 2) Staten betaler. Én måte er at kommunene får et fast beløp (fra statlig aktør) per 

utført (og SYSVAK-registrert) vaksinasjon og så viderefordeler beløpet til fastlegene eller andre 

vaksinatører. Fordelen er at ingen pasienter behøver takke nei på grunn av kostnaden. 

Ulempene er at det blir en kostnad for staten, og at det blir en del arbeid med regnskap og 

fakturering, særlig der kommunene skal viderefordele beløp til fastlegene. Dette er samme 

ordning som HPV-opphentingsprogrammet.  

Alternativ 3) Kommunene betaler. Vaksinasjonsprogram for voksne blir en kommunal oppgave 

som dekkes over kommunens budsjett. Dette er samme ordning som 

barnevaksinasjonsprogrammet og influensavaksinasjon av kommunalt helsepersonell. Fordelen 

er at ingen pasienter behøver takke nei på grunn av kostnaden. Ulempene er at det blir en 

kostnad for kommunene per vaksinering slik at deres insentiv for å vaksinere mange blir 

redusert, og at kommunene får et insentiv for å gjøre oppgaven med egne ressurser framfor å 

benytte fastlegene. Dette vil kunne føre til en lavere vaksinasjonsdekning på grunn av færre 

vaksinasjonssteder. 

Alternativ 4) Kommunene og staten betaler. Samme som over, men helseaktører som kan, 

krever sitt honorar direkte fra HELFO gjennom en egen takst. Fordelen er at ingen pasienter 

behøver takke nei på grunn av kostnaden. Ulempen er at det blir en kostnad for kommunene og 

staten per vaksinering. Kommunene får et insentiv for å overlate vaksineringen til fastlegene slik 

at staten tar regningen. Dette vil kunne føre til en lavere vaksinasjonsdekning enn ønskelig, da 

antallet vaksinasjonssteder per kommune kan bli redusert. 

Alternativ 5) Pasienten betaler til vaksinatøren, som kan være fastleger, kommunale 

vaksinasjonskontorer eller andre. Dette er samme ordning som 

influensavaksinasjonsprogrammet for risikogrupper i dag. Staten kan sette som betingelse for å 

kunne få vaksiner gratis fra FHI at vaksinatøren ikke krever mer enn et fastsatt beløp per 

vaksinering. (I dag varierer dette beløpet betydelig mellom vaksinatørene.) Fordelen er at staten 

og kommunene slipper utgifter, og at systemet er enkelt ved at vaksinatørene får oppgjør 

direkte. Ulempen er at noen pasienter kan takke nei på grunn av kostnaden. 
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Kommunikasjonsstrategi og aktiviteter 

Det antas at målgruppene for vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper har relativ lav 

kjennskap til hvilke vaksiner som anbefales. FHI anbefaler å bygge opp kjennskapen hos 

målgruppen til vaksinasjonsprogrammet på lik linje med barnevaksinasjonsprogrammet. Selv 

om det er flere målgrupper i vaksinasjonsprogrammet så har de flere fellestrekk, spesielt for de 

vaksinasjoner som skal kommuniseres i massemedia til større grupper. 

 

Hovedmål for kommunikasjonsarbeidet bør være at målgruppene til vaksinasjonsprogram for voksne 

og risikogrupper har høy kunnskap om hvilke vaksiner som er anbefalt for dem og kan ta et informert 

valg om vaksinasjon. 

 

 Delmål bør være: 

 Kommunene og vaksinasjonstilbydere er godt informert om anbefalinger og praksis for 

vaksinasjonsprogrammet. 

Informasjonsbehovet vil være relativt stort ved implementering av vaksinasjonsprogrammet. 

Da både hvordan programmet er organisert, hvordan finansering skal foregå og hvilke 

vaksiner som er anbefalt for definerte målgrupper samt hvordan de skal informeres om 

anbefalingene. 

 Økt kjennskap og kunnskap om anbefalte vaksiner for målgruppene 

Det antas at målgruppene for vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper har relativ lav 

kjennskap til hvilke vaksiner som anbefales. En nullmåling for kjennskap, kunnskap, adferd og 

holdninger til vaksiner og vaksinasjon bør gjennomføres i forkant av programetablering slik at 

effekt av kommunikasjonsaktiviteter kan måles underveis og korrigeres ved behov. 

Kartlegging av hvilke kanaler som en når målgruppene kostnadseffektivt med er sentralt. Det 

samme gjelder budskapsforståelse. 

Fordeling av kommunikasjonsansvar 

Folkehelseinstituttet 

 Kommunene og helsetjenesten – informasjon om vaksineanbefalinger, organisering av 

vaksinasjonsprogrammet samt rådgivning i forbindelse med vaksinasjon 

 Målgruppene – nasjonale informasjonstiltak for gir kunnskap om anbefalte vaksiner for de 

ulike målgrupper 

Kommunene  

 Vaksinasjonstilbydere – informasjon om hvordan vaksinasjonsprogrammet skal organiseres 

lokalt 

 Målgruppen – lokale informasjonstiltak som gir målgruppene kunnskap om hvordan tilbudet 

organiseres lokalt og hvor de skal henvende seg for å få tatt vaksinen 

Kommunikasjonsaktiviteter 

FHI anbefaler nasjonale kommunikasjonsaktiviteter hvor budskap og kanalvalg er målrettet, 

dette er både for å sikre kostnadseffektive kampanjer og for å unngå misforståelser og 

misoppfatninger. Klart språk med lett tilgjengelig informasjon er sentralt for å nå riktig 

målgruppe. Tett oppfølging av kommunikasjonskampanjer som iverksettes er viktig for å svare 
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ut spørsmål eller myter og feiloppfatninger om sykdommen og vaksinen. Påstander som ikke er 

basert på fakta eller som er uriktige i sosiale eller tradisjonelle medier bør imøtegås med 

henvisning til offentlig tilgjengelige forskningsoppsummeringer i den åpne pressen eller i 

kommentarfeltene. 

Tabell 9. Oversikt og beskrivelse av kommunikasjonsaktiviteter 

 

 

 

 

 

  

Tid Kommunikasjons- 

aktivitet 

Beskrivelse 

Før oppstart Kartlegge 

informasjonsbehov i 

kommunene 

Gjennomføre Questback undersøkelse som avdekker kommunikasjonsbehov 

i form av organisering av programmet, vaksineanbefalinger og form på 

informasjon og rådgivningen. 

Før oppstart Kartlegge 

informasjonsbehov hos 

målgruppene 

Gjennomføre kvalitative og kvantitative undersøkelser ser som avdekker 

kommunikasjonsbehov i form av kunnskapsnivå, kanalvalg og form på 

budskapene, myter som bør imøtegås ol 

Før oppstart  Informasjon til både 

helsetjenesten og 

målgruppene 

Etablere en temaside på fhi.no for vaksinasjonsprogram til voksne og 

risikogrupper med informasjon om programmet  

Løpende Informasjon til 

målgruppene 

Kontinuerlig oppdatering av informasjon i digitale og sosiale medier som 

www.fhi.no, www.helsenorge.no, Facebook, Instagram etc. Samt 

overvåkning og oppfølging av sentrale tema. 

Årlig SMS utsendelse Informasjon om anbefalt vaksinasjon til målgruppen for influensa- og 

pneumokokkvaksine. 

Årlig Reklame på TV og 

sosiale medier  

Animasjonsfilmer som informerer de ulike målgruppene om anbefalt 

vaksinasjon, herunder influensa- og pneumokokkvaksinasjon samt 

oppfriskningsdoser 

Årlig Reklame i ukepresse Annonsere i magasiner som er rettet mot de ulike målgruppene som eldre, 

gravide etc. 

Ved behov Pressemøter og andre 

media henvendelser 

Informere om vaksinasjonsbehov i målgruppene, utvikling av andel 

vaksinerte, studier etc 

http://www.fhi.no/
http://www.helsenorge.no/
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Oppfølging av vaksinasjonsprogrammet 

Ved innføring av vaksiner i et vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper er det viktig å 

følge med på vaksinasjonsdekning, sikkerhet av vaksinene og effekt av vaksinasjon på de 

aktuelle sykdommene i befolkningen. Slik kunnskap er også nødvendig for å sikre god 

implementering og målretting i programmet.  

Antall vaksinerte 

Det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK er sentralt i oppfølging av alle vaksinasjonsprogram i 

Norge. Vaksinasjonsregisteret er personidentifiserbart. Det registreres blant annet hvilke(n) sykdom 

man er vaksinert mot, vaksinekode og tidspunkt for vaksinasjon. Vaksinasjoner skal meldes SYSVAK i 

tråd med SYSVAK-registerforskriften og det gjøres enten elektronisk via fag-/journalsystem (EPJ) eller 

rapportering på papir.  

Det er foreslått flere endringer i SYSVAK forskriften som er viktige for å kunne følge opp antall 

vaksinerte, andel vaksinerte og vaksinasjonsdekning der det er mulig. Forskriftsendringene som 

er foreslått skal sikre og ivareta behov for slik oppfølging, blant annet gjennom en forenklet 

meldeplikt, se samlet endringsforslag (vedlegg 5).  

Forslagene til forskriftsendring åpner også for registrering av indikasjon for 

sesonginfluensavaksine og pandemisk influensa. Formålet er å kunne skille mellom vaksiner gitt 

på medisinsk indikasjon, til helsepersonell, eller av andre årsaker («annet»). Implementering av 

dette vil kreve tekniske tilpasninger i SYSVAK, i journalsystemene ute og i den elektroniske 

meldingskommunikasjonen. Per i dag bruker man spørreundersøkelser og distribusjonstall for å 

komplettere data fra SYSVAK, blant annet for å følge utviklingen i vaksinasjonsdekning i de ulike 

målgruppene for influensavaksinasjon. Behovet for dette kan bli mindre på sikt dersom 

indikasjon inkluderes i SYSVAK.  

Oversikt over hvordan SYSVAK data kan brukes til oppfølging i et vaksinasjonsprogram for voksne og 
risikogrupper ligger som vedlegg (vedlegg 6).  
 
Annen oppfølging av måloppnåelse i forhold til vaksinasjon 

Oppfølging av vaksinasjonsdekningen i SYSVAK på lik linje med barnevaksinasjonsprogrammet 

er ikke mulig Det skyldes at antallet som bør vaksineres (nevneren) ofte er ukjent. Målgruppene 

med medisinsk risiko endrer seg over tid, personer kan gå inn og ut av medisinsk risiko, 

voksenpopulasjonen er allerede delvis vaksinerte og målgruppene for vaksinasjon er 

overlappende. Det gjør det vanskelig å beregne både vaksinasjonsdekning og andel vaksinerte. 

For influensavaksinasjon som skjer årlig vil det være mulig å beregne andel vaksinerte i 

målgruppen eldre enn 65 år, mens det for øvrige vaksiner kun vil være mulig å se på endring i 

antall vaksinerte. De foreslåtte endringene i SYSVAK forskriften medfører også at det på kort sikt 

er vanskelig å skille økning i antall vaksinerte fra økning i meldedekning. Det er derfor behov for 

supplerende systemer for å følge måloppnåelse av vaksinering.  

Informasjon fra vaksineforsyning om endring i kjøp og bestilling av ulike vaksiner kan gi 

indikasjoner på endringer i bruk. FHI vurderer også om EPJ-løftet i allmennlegetjenesten kan 

bidra til økt kunnskap om vaksinasjonsdekning, spesielt i medisinske risikogrupper. Det er 

legges inn en funksjonalitet for å støtte fastlegene i å holde oversikt over behov influensa- og 

pneumokokkvaksinasjon hos sine listepasienter.  
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Bivirkninger 

Mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon overvåkes av Statens legemiddelverk i samarbeid med 

Folkehelseinstituttet. Helsepersonell i Norge har meldeplikt for alvorlige og/eller uventede 

bivirkninger som mistenkes å ha sammenheng med vaksinasjon, og disse skal meldes til 

Folkehelseinstituttet. Hver enkelt melding blir gjennomgått i en faggruppe som vurderer 

sannsynligheten for at hendelsen var forårsaket av vaksinen og registrerer dataene i den 

nasjonale bivirkningsdatabasen. Derfra videresendes informasjonen til europeiske og 

internasjonale bivirkningsdatabaser. Bivirkningsdata analyseres kontinuerlig på nasjonalt og 

internasjonalt nivå for å fange opp signaler om alvorlige, spesielle eller ukjente reaksjoner så 

tidlig som mulig. 

   

Et vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper vil i hovedsak inkludere vaksiner som 

allerede har vært på markedet over lang tid, der bivirkningsprofilen er godt kjent. Innføring av 

vaksiner i program krever likevel økt årvåkenhet for bivirkninger og oppfølging av sikkerhet, 

særlig ved massevaksinering eller vaksinasjon i nye aldersgrupper. Alle vaksiner i 

vaksinasjonsprogrammene følges nøye for å fange opp, registrere og sammenholde informasjon 

om mulige bivirkninger. 

Effekt  

 Virkningen av det vaksinasjonsprogrammet måles på flere måter: 

 Sykdomsforekomsten måles i MSIS (dersom sykdommen er meldingspliktig). Data kan 

kobles med SYSVAK 

 Sykdomsforekomst kan også måles i NPR. Data kan kobles med SYSVAK for å studere 

effekt hos personer med underliggende sykdom 

 Beskyttelsesgrad i befolkningen kan måles gjennom immunstatusundersøkelser i 

tverrsnitt av befolkningen eller i utvalgte grupper med noen års mellomrom  

 Andre, særlige systemer finnes, som overvåkingen av influensa og sykdomsbyrdestudier 

av kikhoste og ikke-invasiv pneumokokksykdom, og bærerskapstudier av 

meningokokksykdom.  

 Nye muligheter for oppfølging kan etableres, for eksempel ved bruk av data fra 

primærhelsetjenesten.  
 

Immunstatusundersøkelser 

Immunstatus er et indirekte mål på både vaksinasjonsdekning og effekt av et 

vaksinasjonsprogram for sykdommer som ikke har jevnlige utbrudd. Slik oppfølging er særlig 

relevant for sykdommer som er sjeldent forekommende som meslinger, røde hunder, difteri og 

stivkrampe. For disse vil det ikke være mulig å overvåke effekt av programmet gjennom MSIS 

alene. Repeterte tverrsnittsundersøkelser av immunstatus i befolkningen vil kunne gi svar på 

om innføring av et vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper gir bedre beskyttelsesgrad 

i målgruppene for vaksinasjon. Gjennom influensaovervåkingen samler Folkehelseinstituttet 

hvert år restserum fra personer i alle aldersgrupper som oppsøker eller legges inn på sykehus i 

Norge. Det er mulig å gjenbruke disse prøvene i immunstatusundersøkelser for øvrige 

vaksineforebyggbare sykdommer. En fordel er at man kan få informasjon også fra årene før et 

vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper etableres. Immunstatusundersøkelser er ikke 

egnet til å si noe om vaksinasjonsstatus for influensa eller kikhoste. 
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Influensa- og pneumokokksykdom 

Vaksinasjon mot sesonginfluensa og pneumokokksykdom utgjør en betydelig del av det 

foreslåtte vaksinasjonsprogrammet for voksne og risikogrupper. Den høye sykdomsbyrden, 

alvorligheten av sykdommene og omfanget av vaksinasjon stiller særlige krav til oppfølging av 

effekt.  

 

Målet med influensavaksinasjonsprogrammet er å redusere antallet alvorlige influensatilfeller 

og dødsfall. Virusets endringshastighet, årvisse sirkulering og skiftningen i immunitet i 

befolkningen gjør det vanskelig å måle direkte effekt av programmet. Det er heller ikke mulig å 

måle dette gjennom registerdata på befolkningsnivå. Det er et eget overvåkingssystem for 

influensa hvor man overvåker virussirkulasjon og endringer i virus, legesøkning for 

influensalignende sykdom (ILS) i primærhelsetjenesten (Sykdomspulsen), alvorlig influensa 

(sykehusinnleggelser og intensivinnleggelser) og overdødelighet. Dette er aggregerte data uten 

mulighet for kobling mot vaksinasjonsdata. Overvåkingen av influensalignende sykdom i 

primærhelsetjenesten er heller ikke egnet til å se på forekomst av faktisk influensa, da den ikke 

er laboratoriebekreftet og forekomsten av andre virus derfor vil påvirke antallet som får 

diagnosen ILS. Dette overvåkingssystemet for influensa videreutvikles stadig for å bedre 

datakvaliteten og utvikle muligheter for kobling med andre registre – for eksempel SYSVAK. 

Modelleringsstudier kan være nyttige for å vurdere effekten av 

influensavaksinasjonsprogrammet på befolkningsnivå, men slike studier er beheftet med 

vesentlig usikkerhet. Kliniske oppfølgingsprosjekter vil kunne se på effekt per sesong, men dette 

vil ikke nødvendigvis si noe om den gjennomsnittlige effekten eller effekten av programmet 

påfølgende år.  

Invasiv pneumokokksykdom er meldingspliktig til MSIS med god mulighet for oppfølging av 

effekt. En betydelig del av sykdomsbyrden ved pneumokokksykdom er likevel knyttet til ikke-

invasiv sykdom. Mest alvorlig og ressurskrevende er pneumokokkpneumonier. Fra andre land 

er det estimert at pneumokokkbakterien samlet er opphav til omlag én av fem pneumonier 

utenfor sykehus (samfunnservervet pneumoni), og at ikke-invasiv pneumokokkpneumoni er tre 

ganger så vanlig som invasiv pneumokokkpneumoni hos voksne som er sykehusinnlagte med 

pneumoni. Hvilken effekt pneumokokkvaskinasjon har på ikke-invasive pneumonier vil ha stor 

betydning i kost-nytte analyser og for valg av vaksine. Informasjon om sykdomsbyrden av ikke-

invasiv pneumokokksykdom krever innhenting av klinisk informasjon og registerdata 

kombinert med modelleringsstudier, både før og etter innføring av vaksine i program. Dette bør 

organiseres som et forskningsprosjekt.  

Øvrige vaksiner 

For kikhoste anbefaler FHI at det gjøres studier om sykdomsbyrde og sykefravær som grunnlag 

for helseøkonomisk evaluering. Tilsvarende anbefales immunstatus og 

bærerskapsundersøkelser for meningokokker hos ungdom. Det inkluderer 

helgenomsekvensering (NGS) og modellering som grunnlag for anbefalinger, samt for 

projeksjoner fremover i tid.  
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Juridiske endringer 

Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram 

Vi mener det er naturlig å regulere et voksenvaksinasjonsprogram i forskrift om nasjonalt 

vaksinasjonsprogram, i den forbindelse må forskriften justeres.  

Vi foreslår at det nasjonale vaksinasjonsprogrammet inneholder vaksinasjonstilbud til barn og 

voksne, og at dette kan komme til uttrykk i forskriftens § 3 på følgende måte:  

«§ 3.Innhold i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet 

Det nasjonale vaksinasjonsprogrammet inneholder følgende vaksinasjonstilbud: 

a) Barnevaksinasjoner, jf. § 4.  

b) Voksenvaksinasjoner, jf. § 5 

- Influensavaksiner, jf. § 5a  

- Vaksiner til hele voksenbefolkningen, jf. § 5b  

- Vaksiner til definerte risikogrupper, jf. § 5c  

Folkehelseinstituttet gir faglige retningslinjer for gjennomføring av det nasjonale 

vaksinasjonsprogrammet, herunder målgrupper, hyppighet og den tekniske sammensetningen av 

vaksinene.» 

Med disse endringene er det behov for nye bestemmelser. Det legges til grunn at nye § 5a om 

influensavaksinasjoner vil tilsvare dagens § 5. Videre at ny §§ 5 

«Voksenvaksinasjonsprogrammet», 5b og 5c vil regulere innholdet i 

voksenvaksinasjonsprogrammet, informasjon om de ulike målgruppene for vaksinering, hvilke 

sykdommer det skal vaksineres mot og hvorvidt kommunen kan ta betalt.  

Vi foreslår at bestemmelsene formuleres slik at vaksiner i programmet skal tilbys etter 

retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og at det er Folkehelseinstituttet som definerer 

risikogruppene. 

Ettersom vi i denne utredningen legger opp til at kommunene selv skal organisere 

vaksinasjonene i et voksenvaksinasjonsprogram slik de finner det mest hensiktsmessig er det 

naturlig at vaksinasjonsprogram for voksne inkluderes i forskriftens § 6 på følgende måte:  

«§ 6. Organisering av opphentingsprogram for vaksine mot humant papillomavirus (HPV) 

knyttet til barnevaksinasjonsprogrammet og voksenvaksinasjonsprogrammet.» I tråd med det 

foreslåtte oppsettet i § 3 bokstav b er influensavaksinasjoner en del av vaksinasjonsprogram for 

voksne og trengs derfor ikke nevnes eksplisitt i § 6. 

Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt 
vaksinasjonsregister (SYSVAK registerforskriften)  

Vaksiner som vil inngå i et vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper kan etter dagens 

regelverk kun registreres i SYSVAK dersom den vaksinerte samtykker til registrering, jf. 

SYSVAK-forskriften § 1-2 fjerde ledd. Hvis vaksinatør ikke innhenter samtykke eller 

vaksinanden avslår, skal registrering ikke finne sted.  
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For alle vaksiner som er underlagt meldeplikt med krav om samtykke ser vi at 

innrapporteringen er betydelig påvirket i negativ forstand, sammenlignet med vaksiner hvor det 

er meldeplikt uten krav om samtykke. Barnevaksinasjonsprogrammet med tilhørende program 

og vaksine mot pandemisk influensa er eksempler på sistnevnte. For å bøte på dette er det FHIs 

forslag at alle vaksineringer skal registreres i SYSVAK uten samtykke eller reservasjonsrett.  

Videre er det behov for å endre SYSVAK-forskriften for å sikre og ivareta oppfølging av de ulike 

vaksinene og vaksinasjonsprogrammene som gis. Det trengs også justeringer i forskriften for å 

sikre registerets formål og innsamling av opplysninger til registeret.  

Nærmere redegjørelse for våre foreslåtte endringer i SYSVAK-forskriften følger av tre samlede 

vedlegg (vedlegg 5). I vedlegget er notatet som argumenterer for FHIs endringsforslag, i tillegg 

til dagens forskrift og merknader med spor endring. Vedlegg 5 er identisk med tidligere 

oversendelse til HOD 31.08.2018 i forbindelse med Tiltak for økt vaksinasjonsdekning for 

influensavaksine. 

 

Forskrivningsrett / juridisk mulighet til å vaksinere  

Viser til beskrivelse av dagens system for rekvirering og ordinering av vaksiner i punktet om 

Forskrivningsrett / juridisk mulighet til å vaksinere ovenfor. I dette avsnittet vil vi peke på noen 

av utfordringene ved lovgivningen på området og se på mulige løsninger.  

Retten til å ordinere vaksiner følger som nevnt rekvireringsretten, og at ordineringen skal gjøres 

individuelt av lege for hver enkelt pasient er en begrensning som kan medføre et 

kapasitetsproblem når man ønsker en å øke vaksinasjonsdekningen i befolkningen gjennom et 

nytt vaksinasjonsprogram.  

Utfordringen med hensyn til ordinering er der allerede i dag og løses i praksis flere steder ved at 

mange vaksineres av ulike helsepersonellgrupper uten at vaksineringen er ordinert av lege i 

forkant. Eksempelvis på fastlegekontorer hvor sykepleiere og helsesekretærer vaksinerer. 

Dersom lovverket endres slik at andre yrkesgrupper enn lege har lov til å ordinere vaksine til 

definerte grupper vil det være enklere å vaksinere mange på kort tid og tilgjengeligheten for 

pasientene vil øke.  

Vi mener derfor det bør vurderes om regelverket for rekvirering og ordinering av vaksiner skal 

endres slik at andre helsepersonellgrupper enn leger kan rekvirere og ordinere vaksiner. 

Eksempelvis kan dette gjøres gjennom å endre regelverket om ordinering etter prosedyre, jf. 

helsepersonelloven § 16 annet ledd, jf. forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og 

helsepersonell som yter helsehjelp § 7 annet ledd. En gjennomgang av regelverket bør inneholde 

en vurdering av skillet mellom ordinering av vaksiner som er anbefalt til hele 

befolkningsgrupper (lik sykdomsrisiko i hele gruppen), og til personer som tilhører definerte 

risikogrupper (individuell sykdomsrisiko). 

Blåreseptforskriften 

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) § 4 nr. 

3 definerer hvem som har rett til å få dekket utgifter til vaksiner, immunglobuliner og immunsera 

til forebygging og behandling av allmennfarlige smittsomme sykdommer. Forskriften lister detaljert 

opp hvilke kombinasjoner av sykdommer, preparater og indikasjoner som gir rett til stønad 

(sykdomslisten). Enhver endring i listen, for eksempel ved en overføring fra blåreseptforskriften til et 

voksenvaksinasjonsprogram, vil derfor utløse et behov for en forskriftsendring.  
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Selv om dette ikke er en forutsetning for introduksjonen av et voksenvaksinasjonsprogram, vil 

Folkehelseinstituttet anbefale at oppbyggingen av § 4 nr. 3 harmoniseres med § 2 

(forhåndsgodkjent refusjon) ved at sykdomslisten tas ut av selve forskriften, tilsvarende 

refusjonslisten i tilknytning til § 2.  

Lov om folketrygd (folketrygdloven)  

Vaksinering i vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper vil kunne gjøres hos fastlegen. 

Situasjonen i dag er imidlertid at fastlegen ikke har en fast takst for å sette vaksiner. Bakgrunnen for 

dette er at vaksinering er forebyggende behandling som ikke faller innunder folketrygdloven § 5-1: 

«Formålet med stønad (…) er å gi hel eller delvis kompensasjon for medlemmers nødvendige utgifter 

til helsetjenester ved sykdom, skade, lyte, familieplanlegging, svangerskap, fødsel og 

svangerskapsavbrudd.» Følgelig kan ikke vaksinering opprettes som en egen takst med hjemmel i 

forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege 

(stønadsforskriften).  

Resultatet er at mange fastleger ikke prioriterer vaksinering, og at prisen for å få satt vaksiner hos 

fastlegen varierer med flere hundre kroner til tross for lav vaksinepris. Dersom vaksinasjonsprogram 

for voksne og risikogrupper gjennomføres vil det bli flere vaksineringer og utfordringen rundt 

prissetting vil forverres ytterligere.  

Derfor foreslår Folkehelseinstituttet en endring i folketrygdloven slik at vaksinering inkluderes i de 

helsetjenester det ytes stønad for, på lik linje med svangerskapskontroll og røykeslutt. Friske eldre og 

personer i risikogrupper vil dermed kunne få satt vaksine hos sin fastlege til samme pris over hele 

landet. Eventuelt må det utredes om en slik fast, nasjonal takst kan etableres på annen måte.  

Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i 

riket  

I forbindelse med FHI eksterne innspillmøte sendte Kirkens Bymisjon Oslo inn et skriftlig 

innspill med oppfordring om å ta hensyn til papirløse migranter i et vaksinasjonsprogram for 

voksne og risikogrupper. På denne bakgrunn er papirløse migranters krav på vaksinasjon i 

program vurdert.  

Det følger av forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram § 1 at forskriften gjelder for «personer 

som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen». Noe som kan tolkes dithen at papirløse 

migranter som midlertidig befinner seg i en kommune har krav på vaksiner i program.  

Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket er 

imidlertid en forskrift som spesielt regulerer papirløse migranters rett på helse- og 

omsorgstjenester i Norge. Forskriftens § 5 gir papirløse migranter rett på nødvendig helsehjelp 

som ikke kan vente, inkludert smittevernhjelp (§ 5bokstav d, jf. smittevernloven § 6-1) gir 

papirløse migranter «som det etter en faglig vurdering er grunn til å anta er i fare for å bli 

smittet med en allmennfarlig smittsom sykdom» krav på forebyggende tiltak ved vaksinasjon.   

Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket 

sammenholdt med smittevernloven gir dermed ikke papirløse migranter en rett til å innrulleres 

i vaksinasjonsprogram. 

Per dags dato anser FHI det som viktigst å vaksinere papirløse migranter mot de allmennfarlige 

sykdommene og mot meslinger. For å sikre beskyttelse mot sistnevnte anbefaler FHI at 

meslinger tilføyes i listen over allmennfarlige smittsomme sykdommer i tråd med 
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Departementets høring om forslag til endringer i forskrift om allmennfarlige smittsomme 

sykdommer.  

FHI mener at dersom papirløse migranter skal inkluderes i nasjonale vaksinasjonsprogram bør 

dette tydeliggjøres i lovverket, fortrinnsvis ved en endring i forskrift om rett til helse- og 

omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket. 

Ansvarsforhold for skade etter vaksinasjon i nasjonalt vaksinasjonsprogram 

Ved å implementere et nytt vaksinasjonsprogram vil staten bli erstatningsansvarlige for 

eventuelle skader i tråd med pasientskadeloven §§ 2 og 3, jf. også smittevernloven § 8-2 som 

foreslås opphevet i Departementets høring om forslag til endringer i smittevernloven. 
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Økonomiske konsekvenser 

Vi forsøker her å redegjøre for de økonomiske konsekvensene for staten av å innføre det 

foreslåtte vaksinasjonsprogrammet for voksne og risikogrupper. 

 

Kostnader hos kommunene 

Kommunene vil påføres økte utgifter ved etablering av vaksinasjonsprogram for voksne og 

risikogrupper i form av økt behov for administrasjon, informasjon, lager og distribusjon. Det er 

ikke laget et kostnadsoverslag på økte utgifter av denne art i kommunene som resultat av 

vaksinasjonsprogrammet.  

Det vil i tillegg påløpe kostnader knyttet til tapt arbeidstid i forbindelse med 

influensavaksinering av helsepersonell. Kostnadene for kommunene ved en betydelig økt 

vaksinasjonsdekning vil trolig bli i en størrelsesorden som krever overføringer over 

statsbudsjettet eller annen kompensasjonsløsning.  

Kostnader hos FHI 

Kostnader forbundet med lager og distribusjon av vaksiner 
Kostnader knyttet til lager og distribusjon vil i stor grad være avhengig av forhold som antall 

vaksinebestillere, ordrestørrelse, ordrefrekvens og om vaksinen blir bestilt separat eller 

sammen med øvrige vaksiner til samme vaksinebestiller. Det er av den grunn ikke laget et 

estimat for hver enkelt vaksine. Et realistisk estimat for samlet kostnad for de aktuelle vaksinene 

vil være 2-4 millioner kr.  

Kostnader – kommunikasjon, oppfølging av dekning, sikkerhet og effekt 
Det er skissert flere prosjekter for å sikre oppfølging av dekning, sikkerhet og effekt i et 

vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper.  

Tabell 10 Kostnader forbundet med kommunikasjon, oppfølging, sikkerhet og effekt 

Driftskostnader for kommunikasjon, oppfølging av dekning, sikkerhet og 

effekt  

Kostnader per år 

Kommunikasjonstiltak* 7 000 000 

SYSVAK, stimuleringstiltak** 1 500 000 

Spørreundersøkelser utført av SSB *** 700 000 

Laboratoriekostander (utenom lønn)  1 000 000 

Kjøp av helseregisterdata for koblinger  150 000 

Innsamling av data for sykdomsbyrdestudier 400 000 

Totale kostnader 10 750 000 

*Kostnadene for nasjonale kommunikasjonsaktiviteter inkluderer kostnader som allerede er estimert i 
utredningen «tiltak for økt dekning i målgruppene for influensavaksinering» av 2018. Kostnadsestimatene 
gir et innblikk i omfanget av kartleggingsarbeidet forbundet med utvikling og oppfølging av 
kommunikasjonsaktiviteter, utvikling av kommunikasjonsmateriell og kjøp av formidling og reklame. 

** Kostnadene som er skissert er inkluderer kostnader som allerede er estimert i utredningen «tiltak for økt 
dekning i målgruppene for influensavaksinering» av 2018. Kostandene inkluderer ikke 
moderniseringskostnader som det per i dag er vanskelig å kostnadsestimere. 

*** Deler av kostnadene (400 000,-) som er skissert er inkluderer kostnader som allerede er estimert i 
utredningen «tiltak for økt dekning i målgruppene for influensavaksinering» av 2018. 
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Kostnader ressursbehov for vaksinasjonsprogrammet 

I forbindelse med etablering av et nytt vaksinasjonsprogram vil FHI få økte kostander knyttet til 

utvikling, implementering, drift, kommunikasjon, rådgivning og oppfølging. Det er forventet at 

spesielt økt ressursbehov rundt implementering, ressursbehovet vil også forflytte seg noe 

mellom de ulike roller ettersom programmet er i drift og oppfølgingsarbeidet iverksettes. Som 

vist i tabell 11 er det årlig estimert med åtte årsverk fordelt på ulike roller. Dette kommer i 

tillegg til eksisterende ressurser ved FHI. 

Tabell 11 Kostnader forbundet med ressursbehov  

Lønnskostnader  Antall årsverk  Kostnad 

Prosjektledelse, administrasjon, rådgivning og oppfølging (lege), 

kommunikasjon (senior rådgiver og administrasjon (senior rådgiver) 

5 5 500 000  

Konsulenter vaksineforsyning 2  1 150 000 

Laboratoriebasert oppfølging 2 1 800 000 

Forskere (epidemiologi/modellering/helseøkonomi) 2,5 2 500 000 

 Sum lønnskostnader  11,5  10 950 000 

     

 

 


