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Vaksinasjonsprogram for voksne

Lettere å kommunisere behov for vaksinasjon hos voksne – både til helsepersonell 

og befolkningen

Vaksineanbefalingene blir tydeligere

Tilgjengelighet  til vaksinasjonstilbud blir likt

Offentlig finansiering av vaksiner og vaksinasjon vil bidra til økt etterspørsel

Ikke en nødvendig forutsetning for et voksenvaksinasjonsprogram

Mulig å anbudsutsette vaksineinnkjøp – rimelig pris
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Målsettinger

Økt forebygging - bedre helse og kostnadseffektiv helsetjeneste

Redusere risiko for sykdom og død, bruk av antibiotika, kostnader og ressursbehov i helsetjenesten 

Redusere ulikheter

Øke kunnskap og kjennskap om vaksiner og vaksinasjonsbehov i befolkningen, tilgjengelighet til vaksinasjon 

samt sikre lik kostnad for den enkelte for vaksinasjon

God infrastruktur

Forutsigbar og sikker nasjonal forsyning av vaksiner, etablering av lokal infrastruktur for vaksinering som kan 

gjenbrukes ved en pandemi samt få bedre oversikt over vaksinasjonsdekningen i befolkningen generelt 

08.10.2019
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Oppdrag i tildelingsbrev til FHI 2018
Rapport levert til HOD 31.10.18

Forslag til hvilke vaksiner og målgrupper man kan starte med samt forslag til utvidelse

Bygge videre på system hvor kommunene står fritt i organisering av programmet

Vurdere om det er hensiktsmessig at kommunene i større grad benytter seg av private 

aktører 

En evt. egenbetaling skal være lik i hele landet, bl.a. for å sikre utjevning av ulikheter i 

helse

Programmet skal være attraktivt og enkelt

Vaksinasjonsdekning, vaksineeffekt og bivirkninger skal overvåkes

08.10.2019



FHI -

Arbeid med rapporten

08.10.2019

Arbeidsgruppe FHI

Innspillsmøte – bred invitasjon

Spørreundersøkelser

Kommuneleger (271 svart)

Befolkning (1075 respondenter: 16-85 år)

Anbefalt organisering



15.06.2018 15:32

Influensavaksinasjon er etablert i de fleste kommuner. Hvilken organiseringsform mener du er mest optimal 
for din kommune/bydel for øvrige vaksiner til voksne og risikogrupper?  Fleresvaralternativerermulig.
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Enkelte vaksiner er anbefalt å ta i voksen alder.  
Hvor ønsker du å ta vaksiner som er aktuelle for deg? Kryss av for maks 3 alternativer.
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Hvor mottar du vanligvis  informasjon om hvilke vaksiner som er aktuelle for deg? 
Flere svar mulig

08.10.2019

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45% Aldersgrupper 6-delt 16 til 24 år Aldersgrupper 6-delt 25 til 34 år

Aldersgrupper 6-delt 35 til 44 år Aldersgrupper 6-delt 45 til 54 år

Aldersgrupper 6-delt 55 til 64 år Aldersgrupper 6-delt 65 år og eldre



FHI - 08.10.2019

FHI

Anbefaling, rådgivning, anbud og vaksineinnkjøp, 
distribusjon, kommunikasjon og oppfølging

Kommunene 

Beslutte vaksinasjonstilbydere, bestille vaksiner, 
forsvarlig lagring og lager, distribusjon internt i 

kommunen, identifisere og informere målgruppene

Vaksinasjon

Forsvarlig praksis på vaksinasjon og lager, melde 
vaksinasjon til SYSVAK og mistenkte bivirkninger til FHI 

Fast pris på vaksinasjon

subsidiert/selvfinansiert

Vaksine 

subsidiert/selvfinansiert

Anbefalt organisering

Vaksinasjonstilbydere
• Kommunale
• Private
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Juridiske retningslinjer – behov for endring

08.10.2019

Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram

SYSVAK registerforskriften

All vaksinasjon må registreres 

Folketrygdloven

Anbefaler fast pris på vaksinasjonen
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Drift av vaksinasjonsprogram for voksne

Informasjonstiltak

Informasjonsmateriell Nasjonalt og til Kommunene 

Organisering

FHI

Kommunene

Vaksineinnkjøp

Anbudsutsetting – rimeligere pris

Distribusjon og lagerhold

08.10.2019

FHI anbefaler å starte med påfyll av vaksiner som ikke varer livet ut og 

pneumokokkvaksine til eldre (65 år) 
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Oppfølging av vaksinasjonsprogrammet

Vaksinasjonsdekning

Bivirkninger

Vaksineeffekt

Sykdomsforekomst

Beskyttelse i befolkningen 

08.10.2019
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Tusen takk!

08.10.2019


