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Forhåndsbestilling av sesonginfluensavaksine 2019/2020 til anbefalte målgrupper
Influensavaksinasjonsprogrammet er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet i Norge. I følge
forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram har kommunene ansvar for at det finnes et influensavaksinasjonstilbud. Målgrupper for influensavaksinasjon er beskrevet i Vaksinasjonsveileder for helsepersonell. Alle som tilhører målgruppene skal tilbys influensavaksine årlig.
Som tidligere har smittevernansvarlig lege i kommunene ansvar for at det blir bestilt influensavaksine til
anbefalte målgrupper (risikogrupper inkludert beboere i omsorgsboliger og sykehjem, helsepersonell med
pasientkontakt, andre anbefalte målgrupper). Sykehusene har ansvar for å bestille influensavaksine til helsepersonell og inneliggende pasienter i risikogruppene.
Hver kommune og hvert sykehus kan legge inn én forhåndsbestilling, og alle bestilte vaksinedoser
sendes samlet til én leveringsadresse. Denne ordningen er viktig for at vaksinen skal bli raskest mulig
tilgjengelig over hele landet. Folkehelseinstituttet oppfordrer kommuneoverlegen og sykehusdirektøren
til å gjøre bestillingsordningen kjent blant de som vaksinerer, og sørge for at den blir fulgt.
Ved bestilling av vaksine bør man ta utgangspunkt i totalt forbruk foregående sesong, inkludert etterbestilte doser. Folkehelseinstituttet vil fortsatt ha et stort fokus på å øke vaksinasjonsdekningen. Vi
anbefaler å planlegge eventuelle egne kampanjer i kommunen/helseforetaket i god tid, og ta høyde for
dette ved bestilling av vaksine. Ved behov er det mulig å etterbestille vaksine så langt beholdningen
rekker. Også eventuelle etterbestillinger bør så langt det er mulig skje samlet pr. kommune/sykehus.
Antall personer i målgruppene
 Personer 65 år og eldre anbefales årlig influensavaksinasjon. Oversikt over antall innbyggere 65 år og
eldre pr. kommune (1.1.2019) finnes vedlagt. Oversikt over andel influensavaksinerte over 65 år per
kommune er å finne i Kommunehelsa statistikkbank (http://khs.fhi.no/webview/).
 For aldersgruppen under 65 år er det anslått at 10 - 15 % tilhører en risikogruppe og bør tilbys influensavaksine årlig.
 Kommunene bør innhente informasjon fra fastleger og omsorgstjenesten om antall personer i de øvrige
målgruppene, herunder helsepersonell.
Pneumokokkvaksine
Mange velger å tilby influensa- og pneumokokkvaksine samtidig til felles målgrupper. Vaksinene kan bestilles
samlet, og sendes ut samtidig.
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Bestilling og utsending av vaksine
 Alle vaksiner fra Folkehelseinstituttet skal fortrinnsvis bestilles elektronisk http://vaksinebestilling.fhi.no.
 Sesonginfluensavaksine 2019/2020 til anbefalte målgrupper og pneumokokkvaksine er tilgjengelig for
forhåndsbestilling nå. Bestillingsfristen er 1. mai 2019.
 I forkant av influensasesongen 2016/2017 sendte Folkehelseinstituttet brukernavn og passord til alle
helsestasjoner, kommunelegekontor, sykehus etc. Man logger inn med brukernavn/passord til ønsket
mottaker (f.eks. lokal helsestasjon). Hvis brukernavn/passord ikke kan skaffes lokalt, ta kontakt med
nettbutikk.vaksine@fhi.no.
 Folkehelseinstituttet kjøper influensavaksine fra to ulike produsenter. Av hensyn til pakking og utsending
er det praktisk at hele fylker får samme vaksine. Hvis noen bestiller annen vaksine enn definert under,
forbeholder vi oss retten til å bytte vaksine.
o Vaxigrip Tetra: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland,
Troms, Finnmark, Svalbard.
o Influvac Tetra: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, AustAgder, Vest-Agder, alle helseforetak.
o Vaxigrip Tetra har nedre aldersgrense 6 måneder. Influvac Tetra har nedre aldersgrense 3 år. De
som bestiller Influvac Tetra må huske å bestille noe Vaxigrip Tetra til barn under 3 år. Vaksinen
kan også brukes til andre.
 Prisen på influensavaksine 2019/2020 blir ca. 75 kr per dose inkludert legemiddeldetaljistavgift og mva.
Prisøkningen fra tidligere år skyldes overgang til 4-valent vaksine som beskytter mot 1 ekstra influensa Bstamme. Pneumokokkvaksinen vil koste ca. 350 kr per dose inkludert avgifter.
 Vaksine bestilt innen fristen 1. mai 2019 sendes ut i september / oktober 2019. Bestillinger mottatt etter
1. mai er ikke garantert å komme med hovedutsendingen, og kan bli levert seinere på høsten.
 Smittevernansvarlig lege har ansvar for vaksinedistribusjon internt i kommunen. Vaksinen skal oppbevares ved 2-8 °C, så mottak og videre distribusjon må være planlagt på forhånd.
 Kommuner og sykehus i Nordland, Troms og Finnmark får vaksinen med posten, mens resten av landet
får vaksinen levert med kjølebil (levering i tidsrommet 8-16). Nærmere informasjon om leveringsdag
kommer på våre nettsider. Abonnér på nyhetsvarsel: https://www.fhi.no/sys/nyhetsvarsler/.
Ubrukte vaksinedoser 2018/2019
Vi ber om at kommuner og helseforetak rapporterer antall ubrukte doser influensavaksine fra forrige sesong
til Folkehelseinstituttet, slik at vi kan estimere omtrentlig vaksineforbruk.
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5310622&sid=uJgVe21N2q
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