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Høring - Skriftlige innspill til rapport vedrørende "Oppfølging av legemiddelmeldingen 

- utredning av spørsmål knyttet til vaksiner og vaksinasjon" 
 
Helse- og omsorgsdepartementet har i oppfølgingen av legemiddelmeldingen gitt Folkehelseinstituttet 

(FHI) i oppdrag å utrede spørsmål knyttet til vaksiner og vaksinasjon. FHI arrangerte 15. juni 2016 et 
arbeidsmøte for å få innspill til arbeidet. Nå inviteres det til å gi skriftlige innspill til instituttets to 
foreløpige rapporter. 
 
Den første rapporten (se vedlegg 1) utreder følgende to punkter: 
 

1) Etablering av et mer robust system for å vurdere innføring av vaksiner i offentlig regi 

2) Gjennomgang av dagens finansieringsordninger for vaksiner 

 
FHI anbefaler følgende vurderingsforløp: 
 

1. Opprettelse av nasjonal rådgivningskomité for vaksiner: FHI anbefaler at HOD 
etablerer en nasjonal rådgivningskomité for vaksiner for å fremme forankringen av 
instituttets arbeid med nasjonale vaksinasjonsprogram. Komitéen vil ha en ekstern leder 
og sekretariat hos FHI. Komitéen vil støtte FHIs arbeid med å identifisere behov for, men 

også selv vurdere behov for endringer i vaksinasjonsprogrammene, og kunne gi råd til 
Folkehelseinstituttet om implementering og endringer av vaksinasjon i offentlig regi. 
 

2. Metodevarsling: Metodevarsler for vaksiner utarbeides gjennom et samarbeid mellom 
Folkehelseinstituttet, Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk. 
Forslag om metodevurdering av en vaksine kan sendes til FHIs sekretariat for den 
nasjonale rådgivningskomitéen. Den nasjonale rådgivningskomitéen kommer med forslag 

til en prioritert liste over hvilke sykdomsbyrdeanalyser og metodevurderinger som bør 
gjennomføres. 
  

3. Utredning: Ved behov for utredninger nedsetter den nasjonale rådgivningskomitéen og 
FHI arbeidsgrupper som består av relevante eksperter på vaksineområdet med 
metodekunnskapsstøtte fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet og 
Legemiddelverket. FHIs arbeidsgruppe har ansvar for at dokumentasjon innhentes, 

metodevurderinger gis som oppdrag og ferdigstilles fra Kunnskapssenteret i 
Folkehelseinstituttet eller Legemiddelverket.  
 

4. Anbefaling: Folkehelseinstituttets arbeidsgruppe kommer med forslag til anbefalinger. 
Instituttets arbeidsgruppe baserer sine vurderinger på smittevernloven og 
prioriteringsforskriften for innføring av nye vaksiner i offentlig regi. Innføring av en ny 
vaksine vurderes i henhold til de tre sentrale prioriteringskriteriene samt viktige kriterier 
for opptak av vaksiner i nasjonale vaksinasjonsprogram. Rapporten fra 

Folkehelseinstituttets arbeidsgruppe med forslag til anbefalinger kvalitetssikres av den 
nasjonale rådgivningskomitéen. Komitéen bekrefter at oppdraget er sluttført og kan 
komme med synspunkter på arbeidsgruppens anbefalinger, metodevurderingen og 



 

 
eventuelt annet beslutningsgrunnlag. Komitéen gir synspunkter og råd om forslag til 
anbefalinger som arbeidsgruppene for de aktuelle vaksineforebyggbare sykdommene har 
tatt frem, og kvalitetssikrer dette. Rapport med råd om anbefalinger oversendes fra den 

nasjonale rådgivningskomitéen til Folkehelseinstituttets ledelse. 
 

5. Avgjørelse om innføring av nye vaksiner 

Folkehelseinstituttets ledelse legger smittevernloven og prioriteringsforskriften til grunn 
for innføring av nye vaksiner i offentlig regi. Ledelsen vurderer om de skal gi anbefaling 
til Helse- og omsorgsdepartementet. Departementet beslutter om nye vaksiner skal 
innføres i offentlig regi. Ved budsjettmessige konsekvenser fremmer Helse- og 
omsorgsdepartementet saken til Stortinget gjennom gjeldende budsjettprosesser.  

 
Den andre rapporten (se vedlegg 2) tar opp følgende: 
 
3) Opprettelsen av et vaksinasjonsprogram for voksne tilsvarende barnevaksinasjonsprogrammet.  

Innretning og prioriteringer bør utredes nærmere. Utredningen skal for hvert av punktene 

inneholde et avsnitt om økonomiske og administrative konsekvenser. 

 
Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen  
20. august. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.  
 
Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer 
 
Med hilsen 

Den norske legeforening 
 
Sara Underland Mjelva 
Helsepolitisk rådgiver 


