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 Invitasjon til å komme med skriftlige innspill til foreløpige rapporter 

vedrørende 

«Oppfølging av legemiddelmeldingen – utredning av spørsmål knyttet til 

vaksiner og vaksinasjon» 

 
Folkehelseinstituttet har i tildelingsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet fått følgende oppdrag 

omkring oppfølging av legemiddelmeldingen – utredning av spørsmål knyttet til vaksiner og 

vaksinasjon; 

1)  Utrede etablering av et mer robust system for å vurdere innføring av vaksiner i offentlig regi. 

Dette må ses i sammenheng med system for nye metoder i spesialisthelsetjenesten og system for 

vurdering av legemidler på blå resept.  

2)  Gjennomgå dagens finansieringsordninger for vaksiner. Dette må ses i sammenheng med 

behovet for en mekanisme til vurdering av nye vaksiner, spørsmålet om et vaksinasjons-program for 

voksne og blåreseptforskriftens § 4.  

3)  Utrede 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. 

Svarfrist fra Folkehelseinstituttet til Helse- og omsorgsdepartementet er ultimo september 2016.  

Folkehelseinstituttet arrangerte 15. juni 2016 et arbeidsmøte for å få innspill til det arbeidet som er 

gjort så langt. Vi takker for stort engasjement og mange gode kommentarer og innspill i dette møtet. 

I etterkant av arbeidsmøtet ønsker vi nå å invitere til skriftlige innspill til de to foreløpige rapportene 

som nå foreligger. 
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Den ene rapporten svarer på spørsmål 1. og 2. ovenfor, mens den andre rapporten besvarer 

spørsmål 3. 

Rapportene følger vedlagt i pdf format. Vi ber om å få kommentarer så raskt som mulig men senest 

innen 15. august 2016. Kommentarene sendes; britt.wolden@fhi.no. 

På forhånd tusen takk for innspill. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Geir Bukholm 
Fungerende områdedirektør 
 Britt Wolden 
 Avdelingsdirektør 
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