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Hvor mange vaksinasjonsprogram har vi?
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Forskjellen på program- og annen vaksinasjon

All vaksinasjon tar sikte på å beskytte enkeltindividet

Vaksinasjonsprogram har oftest også som mål å endre utbredelsen av 
sykdom (epidemiologien)

Utrydde (mulig når mennesket er eneste vert og vi har en effektiv vaksine)
Eliminere - fjerne sykdommen fra en del av verden
Redusere forekomst i hele- eller deler av befolkningen 
Oftest mål om å redusere risikoen også for ikke-vaksinerte –
flokkbeskyttelse (sykdommer som smitter mellom mennesker)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
All vaksinering har som mål å beskytte den som blir vaksinert. Når vaksinene tilbys som et program, er det imidlertid nesten alltid et mål også utover det. Når vi gjør store befolkningsgrupper immune gjennom vaksinering, påvirker vi måten sykdommen sprer seg på (epidemiologien). For nesten alle vaksiner er det et uttalt mål å beskytte flere enn dem som blir vaksinert (flokkbeskyttelse). Det er satt forskjellige mål for vaksinene i programmet. Det mest ambisiøse er å utrydde sykdommen. Det neste trinnet er å «eliminere» sykdommen. Da skal sykdommen ikke sirkulere i vårt land eller vår del av verden, men det kan fortsatt komme smitte fra andre land. Andre mål kan være å redusere sykdomsbyrden generelt eller å hindre sykdom i spesielle aldersgrupper. 



Nasjonalt vaksinasjonsprogram

Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram definerer hva som inngår i 
vaksinasjonsprogram i Norge:

• Barnevaksinasjonsprogrammet
• Influensavaksinasjonsprogrammet -vaksinasjon mot 

sesonginfluensa og pandemisk influensa
• Midlertidig opphentingsprogram for vaksine mot humant 

papillomavirus (HPV) til unge kvinner født 1991 og senere.

3 program

Opphører 1. juli 2019.



I fremtiden: 
vaksinasjonsprogram for voksne?
• FHIs utredning av voksenvaksinasjonsprogram sendt HOD 31.10.18 
• FHI foreslår å etablere et voksenvaksinasjonsprogram som bl.a. 

Inkluderer:

• Vaksine mot sesonginfluensa 
• Vaksine mot pneumokokksykdom
• Grunnvaksinasjon til de som mangler det, inkl. vaksiner til flyktninger og 

asylsøkere (eksempelvis MMR-vaksinasjon)
• Oppfriskningsvaksinasjon mot difteri, tetanus, kikhoste og polio hvert 10 år. 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det er ikke enda gjort noe politisk vedtak, utredningen ligger til behandling.Organisering: 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. 



Vaksinasjonsprogram: Ansvarsforhold* 

Helse- og omsorgsdepartementet
Beslutter hvilke vaksiner som skal inngå i programmet

Folkehelseinstituttet
Gir faglige retningslinjer for gjennomføring (bl.a. målgrupper, hyppighet og
teknisk sammensetning av vaksinene)
Kjøper inn og distribuerer vaksine

Kommunen
Plikter å gi tilbud om vaksinasjon til personer som bor eller midlertidig 
oppholder seg i kommunen. 

*Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Helsedirektoratet lovfortolkning av aktuelle lover forskrifter (forsvarlig virksomhet, samtykke, osv) Helsetilsynet/fylkeslege: tilsynsmyndighetHelsetilsynet: overordnet faglige tilsyn med helse- og omsorgstjenesten i landet og skal utøve myndighet i samsvar med det som er bestemt i lover og forskrifter.Fylkesmannen skal føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten i fylket og med alt helsepersonell og annet personell i fylket som yter helse- og omsorgstjenester.I tilknytning til tilsynet skal Fylkesmannen gi råd, veiledning og opplysninger som medvirker til at befolkningens behov for helse- og omsorgstjenester blir dekket.



Barnevaksinasjonsprogrammet: 

Kommunens plikter
Gi vaksinasjonstilbud til rett tid i henhold til programmet..
..til barn som bor eller oppholder seg midlertidig i 
kommunen
Skal gi et tilbud om oppvaksinering til eldre, uvaksinerte 
barn,- gjelder opp til 20 år* 
Vaksinasjon skal skje via helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten
Det kan ikke tas betalt for hverken vaksine eller 
administrering
Meldeplikt til SYSVAK – uavhengig av samtykke

*Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Alle barn som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge har rett til å bli vaksinert og få den beskyttelsen vaksinene i programmet kan gi. Kommunehelsetjenesten har plikt til å tilby vaksinene i programmet, og det skal gjennomføres av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Helsestasjonen og skolehelsetjenesten skal informere om og tilby barnevaksinasjonsprogrammet til alle barn til og med grunnskolealder, samt tilby vaksineprogrammet. I revidert forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, som trådte i kraft 01.11.2018, er det presisert at barnevaksinasjonsprogrammet er en rettighet for ungdom opp til 20 år som tidligere har takket nei til, eller ikke har mottatt tilbud om vaksinene i programmet.I forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram fra 2009, angis barnevaksinasjonsprogrammet å omfatte alle barn i førskole- og grunnskolealder. Det er imidlertid avgrensningen opp til 20 år, slik den er definert i forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, som gjelder. Etter gjennomgang av vaksinasjonsstatus på 10. klassetrinn og tilbud om eventuelle vaksiner som mangler, bør derfor barn som fortsatt er uvaksinerte eller ufullstendig vaksinerte i det de går ut av grunnskolen informeres om at tilbudet i barnevaksinasjonsprogrammet står ved lag opp til 20 år. For ungdom under 20 år som er nyankomne i landet kan informasjon om denne rettigheten og hvor de skal henvende seg for vaksinering for eksempel formidles gjennom kommunenes øvrige tilbud til nyankomne, asylsøkere, flyktninger eller familiegjenforente.



Influensvaksinasjonsprogrammet:

Kommunens plikter 
Sørge for et årlig tilbud om sesonginfluensavaksinasjon..
..til personer i målgruppen som oppholder seg i kommunen
Kommunen skal selv velge organisering slik den finner det mest hensiktsmessig..
.. for å oppnå høyest mulig vaksinasjonsdekning!*
Meldeplikt til SYSVAK etter muntlig samtykke

Økonomiske forhold
Risikogruppene skal ha vaksine til redusert pris,- ikke kjøpe til fullpris på apotek.
Det er ikke anledning til å ta avanse på vaksineprisen 
Det kan tas betalt for selve vaksineringen. Det betyr at administrasjonskostnader 
respektive vaksinekostnad skal spesifiseres.
Unntak: yrkesvaksinasjon**: både vaksine og vaksinering skal dekkes av arbeidsgiver. 

**Helsepersonell og svinerøktere*Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kommunene skal også sørge for å etablere rutiner for samarbeid mellom kommunehelsetjenesten som har ansvaret for influensavaksineringen, og eventuelle private virksomheter (f.eks. fastleger) som kommunen har avtale med



HPV opphentingsprogram
- siste innspurt

Midlertidig, 2-årig HPV-vaksinasjonsprogram for kvinner 
født 1991 og senere

Siste frist for å påbegynne vaksinering var desember 2018
Siste frist for å fullføre: utgangen av juni 2019
Siste frist for å fakturere FHI: 30.09.2019 (200,-/dose)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vaksinasjon er meldingspliktig til SYSVAK. Vaksiner gitt gjennom HPV-vaksinasjonsprogrammet skal registreres uavhengig av samtykke og reservasjon fra registrering er ikke mulig. Registrering av vaksiner som settes i HPV-vaksinasjonsprogrammet skal enten gjøres elektronisk gjennom journalsystemet eller på papirskjema. Kompensasjon forutsetter at vaksinasjonene er registrert elektronisk i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK).



Offentlig finansierte vaksiner utenom 
program: Blåreseptforskriften § 4

Vaksiner, immunglobuliner og antitoksiner/sera til bruk ved almennfarlige
smittsomme sykdommer dekkes på visse indikasjoner av Folketrygden:
• For visse sykdommer, - som posteksponeringsprofylakse  
• For visse sykdommer, -til særlig smitteutsatte personer ved utbrudd i Norge
• Visse vaksiner dekkes til personer i spesifikke risikogrupper (f.eks

stamcelletransplanterte, manglende miltfunksjon, immunsvikt, personer med økt 
risiko for-,  eller mer utsatt for konsekvensene av hepatitt B-infeksjon m.fl)

• Preparatene rekvireres fra og utleveres av Folkehelseinstituttet som foretar en 
nærmere vurdering av om indikasjonen i det enkelte tilfelle er i samsvar med denne 
paragrafen.

• Utgifter til vaksiner for beskyttelse på reiser utenfor Norge dekkes ikke av 
folketrygden.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Folkehelseinstituttet har ikke mulighet til å motta blåresepter elektronisk (e-resept). Preparater på blå resept kan heller ikke bestilles via nettbutikk, men må bestilles per telefaks, post eller eventuelt telefon hvis det dreier seg om medisinsk hast/øyeblikkelig hjelp. Preparatene rekvireres av lege på blå resept direkte fra FHI med henvisning til §4. FHI er pålagt å kontrollere at betingelsene for gratis utlevering er oppfylt,-  indikasjon må derfor påføres resepten. Følgende opplysninger skal med på resepten: Pasientopplysninger (navn, personnummer, hjemkommune) Preparat, dosestørrelse, antall doser Indikasjon eller indikasjonsgruppe  Leveringsadresse Per i dag er det kun Folkehelseinstituttet som har anledning til å utlevere vaksiner, immunglobuliner og sera på blå resept* (se FHIs nettsider for fremgangsmåte) Det vil bli foreslått en endring i regelverket til at de aktuelle legemidlene i fremtiden også kan utleveres fra apotek Viktig med fortsatt dialog med Folkehelseinstituttet/Smittevernvakten om håndtering av større utbrudd/ bruk av posteksponeringsprofylakse (immunglobulin/vaksine) i et større omfang. 



Har kommunen plikt til å tilby 
reisevaksinasjon/annen vaksinasjon?

Enhver har rett til nødvendig smittevernhjelp.. Den 
som det etter en faglig vurdering er grunn til å 

anta er i fare for å bli smittet med en almennfarlig
smittsom sykdom har rett til nødvendig 

smittevernhjelp i form av vaksinasjon, informasjon 
og annen nødvendig forebyggende hjelp. 

Smittevernloven§ 6-1.Rett til smittevernhjelp

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Enhver har rett til nødvendig smittevernhjelp.. Den som det etter en faglig vurdering er grunn til å anta er i fare for å bli smittet med en allmennfarlig smittsom sykdom har rett til nødvendig smittevernhjelp i form av vaksinasjon, informasjon og annen nødvendig forebyggende hjelp. Reglene er mindre klare når det gjelder kommunens ansvar for f.eks reisevaksinasjonparagraf § 6-1.Rett til smittevernhjelp i Smvloven aktuell?Enhver har rett til nødvendig smittevernhjelp. Smittevernhjelp er å anse som en del av rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a første og annet ledd og § 2-1 b første og annet ledd.Den som det etter en faglig vurdering er grunn til å anta er i fare for å bli smittet med en allmennfarlig smittsom sykdom har rett til nødvendig smittevernhjelp i form av vaksinasjon, informasjon og annen nødvendig forebyggende hjelp. En smittet person med en allmennfarlig smittsom sykdom har rett til medisinsk vurdering og utredning (diagnostikk), behandling, pleie og annen nødvendig smittevernhjelp. Smittevernhjelp som nevnt i dette leddet kan ikke nektes med den begrunnelse at det ikke er dekning for utgiftene på vedtatte budsjetter.Den som søker smittevernhjelp kan påklage avgjørelsen til fylkesmannen i fylket hvor han/hun mener feil er begått. Slik klagerett har også pårørende.Dette kan tolkes dithen at innbyggere i hver kommune krav på tilgang til vaksine (og rådgivning) ved reiser til land med risiko for å få en allmennfarlig smittsom sykdom. Dette betyr ikke nødvendigvis at kommunen selv må ha et vaksinasjonskontor for dette. Slik vaksinering kan selvsagt foregå andre steder f.eks. fastlegekontorer eller andre helseinstitusjoner i kommunen, evt. interkommunalt samarbeid. Poenget er at kommunelegen må påse at befolkningen har tilgang på den nødvendige forebyggende helsehjelp også ved utl. reiser. En parallell er dette med tilgang til rene sprøyter som også er en form for smittevernhjelp som også dekkes av denne paragrafen. Kommunene er ikke pålagt å dele ut rene sprøyter, men skal påse at misbrukere i kommunen har tilgang til å kjøpe rene sprøyter fra f.eks. apotek .  



Forsvarlig drift av vaksinasjonsvirksomhet

• Vaksiner, immunglobuliner og sera er reseptpliktige legemidler og skal rekvireres av lege.

• Unntak: Helsesykepleiere kan rekvirere vaksiner i henhold til godkjent 
vaksinasjonsprogram*

• Rekvirering = Muntlig, skriftlig eller elektronisk bestilling av legemidler ved resept eller 
rekvisisjon**  

• Ordinering =  Beslutning tatt av helsepersonell, med rekvireringsrett til pasient, om 
iverksettelse, videreføring eller endring av individuell behandling med legemiddel**

Det vil si at ordineringsretten følger rekvireringsretten

*Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek 
**Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Men selve vaksineringen/administrering av preparat kan delegeres



Forsvarlig drift av vaksinasjonsvirksomhet

Helsestasjonene/helsesykepleier har ingen lovpålagte plikter til 
vaksinasjon ut over barnevaksinasjonsprogrammet*

Dersom kommunen organiserer/tilbyr annen vaksinasjon via 
helsestasjonen eller annet sted gjelder:

Individuell ordinering av lege (person, vaksineprodukt, antall doser, intervaller)
Virksomhetsleder skal sørge for at legemiddelhåndtering i virksomheten utføres 
forsvarlig og i henhold til gjeldende lover og forskrifter*.
Når virksomhetsleder ikke selv er lege eller provisorfarmasøyt, skal det utpekes en 
faglig rådgiver med slik utdanning**

*Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
**Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Eksempel: stamcelletransplantertVirksomhetsleder skal sikre rett kompetanse før legemiddelhåndtering kan utføres. Dette skal vurderes individuelt ut fra det enkelte helsepersonells formelle og reelle kvalifikasjoner og oppgavens art*Andre oppgaver enn rekvirering/ordinering kan delegeres til annet helsepersonell (§ 4**)   Forsvarlighetskravet gjelder**Ved vaksinasjon uten lege til stede, må forholdene legges til rette slik at vaksinatøren kan få kontakt med ansvarlig lege ved behov.Det må finnes rutiner for hvordan uventede hendelser håndteres.*Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp **Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)Alle sykepleiere lærer i sin utdannelse intramuskulær og subkutan injeksjonsteknikkt og bør kunne observere en nyvaksinert person.Vaksinatøren bør kunne: oppbevare vaksinepreparatene forsvarlig innlåst og ved temperatur mellom +2 °C og +8 °Cvurdere indikasjoner og kontraindikasjoner – obs levende vaksiner og immunsuppresjon!informere den som vaksineres om fordeler ved vaksinasjon og risiko for mulige bivirkningeradministrere vaksinepreparatene på riktig måte, i riktig dose og med korrekte intervallerdokumentere vaksinasjonene på riktig måte i journal, vaksinasjonsattest og nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK), og finne igjen dokumentasjonen ved behovfølge opp mulige bivirkninger etter vaksinasjon (vurdere og informere om alvorlighetsgrad, råd om tiltak, råd om når lege bør kontaktes)holde seg faglig oppdatert om vaksinasjon og de aktuelle vaksinepreparatene



• All vaksinasjon i Norge er frivillig
• BCG var siste påbudte vaksine i Norge (fram til 1995, ingen sanksjoner)
• Pågående diskusjon om obligatorisk vaksinasjon i inn- og utland

Flere vestlige land har innført eller utvidet obligatorisk vaksinasjon i sine 
barnevaksinasjonsprogram
Vanskelig å sammenlikne med Norge bl.a ift vaksinasjonssystemer, vaksinasjonsdekning, 
epidemiologi
Begrepet obligatorisk brukes ulikt i andre land, følger ikke nødvendigvis sanksjoner med
Ikke vist at land med obligatorisk vaksinasjon har høyere dekning enn de med frivillig* 

*Asset report (Europeiske land 2007-2013): http://www.asset-scienceinsociety.eu/reports/page1.html

Frivillighetsprinsippet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
En europeisk studie finansiert av EU gir ingen holdepunkter for at land med obligatorisk vaksinasjon har høyere vaksinasjonsdekning enn land med frivillig tilbud. Tvert imot kan man se en svært høy vaksinasjonsdekning i land der tilbudet er frivillig, som i Norge. I lovverket ellers brukes «tvang» kun i ekstreme tilfeller der man ikke kommer til målet  etter at alle mulige frivillige tiltak er prøvd. I Norge har vi svært høy vaksinasjonsdekning med frivillighet.Forståelsen og bruken av begrepet obligatorisk vaksinasjon varierer i ulike land, blant annet basert på historiske/kulturelle forskjeller, og finansiering og tilgjengelighet av tilbudet. Vaksiner kan derfor kategoriseres som obligatoriske uten at sanksjoner er angitt. Flere land i Europa, særlig i sør og øst, har tradisjon for obligatoriske vaksiner for barn. I Frankrike og Italia har enkelte vaksiner vært obligatorisk i mange år, men den siste tiden er flere vaksiner gjort obligatorisk. Bakgrunnen er en uønsket lav vaksinasjonsdekning, spesielt for meslinger. Det er vaksineskepsis i befolkningen, og i Frankrike tviler store deler av befolkningen på sikkerheten av vaksiner. Gjennomføringen og håndheving av obligatorisk vaksinasjon varierer i vestlige land. Det er ikke alltid det følger sanksjoner med, selv om et land har definert vaksiner som obligatoriske. Der sanksjoner er benyttet for manglende vaksinasjon, kan det være å nekte uvaksinerte barn å gå i offentlige barnehager og skoler, eller bruk av bøter. Enkelte land holder tilbake stønader til uvaksinerte barn. Medisinske begrunnelser for å ikke vaksinere kan gi unntak fra sanksjon.FHI mener frivillighetsprinsippet bør videreføresFrivillighet, åpenhet og kunnskapsbaserte valg er grunnleggende prinsipper. Med vår høye dekning har vi mye å tape og lite å vinne.,- vi risiker økt motstandDe som er kritiske til vaksiner vil finne muligheter for fritak uansett. Obligatorisk vaksinasjon, evt med «harde sanksjoner», vil kunne få uønskede konsekvenser for andre deler av tillitsbasert arbeidet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Om barnevaksinasjonene tas ut av dette lavterskeltilbudet vil det kunne få negative konsekvenser for vaksinasjonsdekningen. Vi har allerede virkemidler å bruke i et mer alvorlig utbruddssenario:  Ved et alvorlig utbrudd av en allmenfarlig smittsom sykdom kan Helsedirektoratet påby vaksinasjon når det er nødvendig å vaksinere befolkningen eller deler av den med en gang for at folkehelsen ikke skal bli vesentlig skadelidende (smvl. § 3-8).

http://www.asset-scienceinsociety.eu/reports/page1.html
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