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I tillegg til tildelingsbrevet for 2015 har Folkehelseinstituttets (FHI) fått i oppdrag å utrede følgende 

tre punkter som en 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. 

 

Svarfrist er ultimo september 2016. Utredningen skal for hvert av punktene inneholde et avsnitt om 

økonomiske og administrative konsekvenser. 

Folkehelseinstituttet har involvert ulike underliggende etater og aktører i dette arbeidet. 

Denne rapporten svarer på spørsmål 1 og 2 ovenfor. Det utarbeides en egen rapport til å besvare 

spørsmål 3. 

Sammensetning av arbeidsgruppe for utarbeidelse av rapporten. 

Fra Folkehelseinstituttet:  

Britt Wolden (Ansvarlig) 

Karianne Johansen (Prosjektleder for rapporten)  

Hanne Nøkleby, Marianne Bergsaker, Marianne Klemp, Ingun Tveteraas, Berit Sofie Wiklund  

Fra Helsedirektoratet: Svein Høegh Henrichsen, Ellen Nilsen, Eirik Rødseth Bakka, Anne Kjersti Røise 

Fra Legemiddelverket: Elisabeth Bryn, Kristin Svanqvist, Svein Rune Andersen 
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Sammendrag 
 

For Folkehelseinstituttet og norske myndigheter er det viktig at prosessen for å gjøre endringer i 

nasjonale vaksinasjonsprogram er forutsigbar, transparent og kunnskapsbasert. Forankring hos de 

aktuelle aktørene er viktig for å oppnå størst mulig tillit til vaksinasjonsprogrammene. Derfor er det 

viktig å inkludere eksterne aktører i arbeidet med å vurdere behov for endringer i 

vaksinasjonsprogrammene. Smittevernloven legger rammene for det nasjonale 

vaksinasjonsprogrammet der Folkehelseinstituttet skal overvåke den nasjonale og internasjonale 

epidemiologiske situasjonen, utføre helseanalyser, drive forskning på smittevernområdet, sikre 

nødvendig vaksineforsyning og vaksineberedskap (1). I henhold til forskrift om nasjonalt 

vaksinasjonsprogram gir Folkehelseinstituttet faglige retningslinjer for gjennomføringen av 

vaksinasjonsprogrammene (2). Folkehelseinstituttet skal også gi bistand, råd, veiledning og 

informasjon om smittsomme sykdommer, smittevern og valg av smitteverntiltak. 

Det er allerede etablerte forutsigbare, transparente, kunnskapsbaserte prosesser for innføring av nye 

metoder i spesialisthelsetjenesten (Nye metoder) og for opptak av nye legemidler på 

forhåndsgodkjent refusjon (3,4). Formålet med disse er å styrke pasientsikkerheten, gi likeverdig 

tilgang til nye metoder i helsetjenesten, utfase gamle metoder og fremskaffe et godt 

beslutningsgrunnlag for prioriteringer. Dagens system for innføring av vaksiner i 

barnevaksinasjonsprogrammet inneholder mange av disse viktige elementene, men det er vanskelig 

for eksterne aktører å få en fullstendig oversikt over prosessen. Det har vært uklart hvilke kriterier 

som ligger til grunn for når en vaksine blir vurdert som aktuelt for et vaksinasjonsprogram og 

utredningene samt beslutningsprosessene har tatt lang tid. 

Denne delrapporten er et svar på Helse- og omsorgsdepartementets oppdrag til Folkehelseinstituttet 

om utredning av spørsmål knyttet til vaksiner og vaksinasjon. 

 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.  

 Gjennomgå dagens finansieringsordninger for vaksiner. Dette må ses i sammenheng med behovet 
for en mekanisme til vurdering av nye vaksiner, spørsmålet om et vaksinasjonsprogram for voksne 
og blåreseptforskriftens § 4.  

 

Utredningen har tatt utgangspunkt i hvordan de eksisterende systemene er etablert, og har samtidig 

tatt hensyn til Folkehelseinstituttets ansvar på vaksineområdet når det gjelder offentlig finansiering 

av vaksiner på blåreseptforskriftens § 4 og bruk av vaksiner i vaksinasjonsprogram. 

Forslaget skal sikre at prosessen for å innføre og gjøre endringer av vaksiner i offentlig regi, både på 

blåreseptforskriftens § 4 og i nasjonale vaksinasjonsprogram er forutsigbar, transparent og 

kunnskapsbasert. 
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Det settes i gang følgende tiltak for å sikre et mer robust system for å vurdere innføring av nye 

vaksiner i offentlig regi, dette gjelder både vaksiner på blåreseptforskriftens § 4 og i nasjonale 

vaksinasjonsprogram. En skjematisk oversikt er vist i figur 1. 

Folkehelseinstituttet anbefaler: 

 Helse og omsorgsdepartementet etablerer en nasjonal rådgivningskomité for vaksiner for 

å fremme forankringen av Folkehelseinstituttets arbeid med nasjonale 

vaksinasjonsprogram. Den nasjonale rådgivningskomitéen vil ha en ekstern leder og 

sekretariat hos Folkehelseinstituttet. 

 Den nasjonale rådgivningskomitéen vil støtte Folkehelseinstituttets arbeid med å 

identifisere behov for, men også selv vurdere behov for endringer i 

vaksinasjonsprogrammene. Den nasjonale rådgivningskomitéen vil kunne gi råd til 

Folkehelseinstituttet om implementering og endringer av vaksinasjon i offentlig regi. 

 Metodevarsling av vaksiner etableres ved å benytte seg av allerede etablert infrastruktur 

til metodevarslingssystemet i Nye metoder. Metodevarsler for vaksiner utarbeides 

gjennom et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, Kunnskapssenteret i 

Folkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk.  

 Forslag om metodevurdering av en vaksine kan sendes til Folkehelseinstituttets 

sekretariat for den nasjonale rådgivningskomitéen. Den nasjonale rådgivningskomitéen 

kommer med forslag til en prioritert liste over hvilke sykdomsbyrdeanalyser og 

metodevurderinger som bør gjennomføres.  

 Ved behov for utredninger nedsetter den nasjonale rådgivningskomitéen og 

Folkehelseinstituttet arbeidsgrupper som består av relevante eksperter på 

vaksineområdet med metodekunnskapsstøtte fra Kunnskapssenteret i 

Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket.  

 Folkehelseinstituttets arbeidsgruppe har ansvar for at dokumentasjon innhentes, 

metodevurderinger gis som oppdrag og ferdigstilles fra Kunnskapssenteret i 

Folkehelseinstituttet eller Legemiddelverket. Folkehelseinstituttets arbeidsgruppe 

kommer med forslag til anbefalinger. 

 Folkehelseinstituttets 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 (se pkt. 2.3). 

 Rapporten fra Folkehelseinstituttets arbeidsgruppe med forslag til anbefalinger 

kvalitetssikres av den nasjonale rådgivningskomitéen. Den nasjonale 

rådgivningskomitéen bekrefter at oppdraget er sluttført og kan komme med synspunkter 

på arbeidsgruppens anbefalinger, metodevurderingen og eventuelt annet 

beslutningsgrunnlag. Den nasjonale rådgivningskomitéen gir synspunkter og råd om 

forslag til anbefalinger som arbeidsgruppene for de aktuelle vaksineforebyggbare 

sykdommene har tatt frem, og kvalitetssikrer dette.  
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 Rapport med råd om anbefalinger oversendes fra den nasjonale rådgivningskomitéen til 

Folkehelseinstituttets ledelse. 

 Folkehelseinstituttets ledelse legger smittevernloven og prioriteringsforskriften til grunn 

for innføring av nye vaksiner i offentlig regi. Folkehelseinstituttets ledelse vurderer om 

de skal gi anbefaling om innføring av nye vaksiner i offentlig regi til Helse- og 

omsorgsdepartementet.  

 Helse- og omsorgsdepartementet beslutter om nye vaksiner skal innføres i offentlig regi. 

Ved budsjettmessige konsekvenser fremmer Helse- og omsorgsdepartementet saken til 

Stortinget gjennom gjeldende budsjettprosesser. 

 

Folkehelseinstituttet foreslår følgende videre utredninger: 

 Delrapport 2 om opprettelse av et vaksinasjonsprogram for voksne og spesielt utsatte 

grupper foreslår å flytte risikogrupper som i dag har refusjon på blåreseptforskriftens § 4 til 

et vaksinasjonsprogram. Det bør utføres vurderinger for de enkelte vaksinene dette omfatter 

i henhold til beskrivelsen og anbefalingene om et mer robust system for innføring av vaksiner 

i offentlig regi. 

 Gjennomgangen av dagens finansieringsordninger for vaksiner viser at det er behov for en 

nærmere utredning av en mer entydig, enkel modell for finansiering av vaksinasjon i 

program, både selve vaksinen og vaksinasjonen. 

 Det anbefales å vurdere fastsettelse av en mer entydig takst/kostnad for administrasjon av 

en vaksine. 
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Figur 1. Skjematisk oversikt av forslag til mer robust system for å vurdere innføring av nye vaksiner i offentlig 

regi. Modifisert etter Nye Metoder (3). 
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1. Innledning 
For Folkehelseinstituttet og norske myndigheter er det viktig at prosessen for å gjøre endringer i 

nasjonale vaksinasjonsprogram er forutsigbar, transparent og kunnskapsbasert. Forankring hos de 

aktuelle aktørene er viktig for å oppnå størst mulig tillit til vaksinasjonsprogrammene. Derfor er det 

viktig å inkludere eksterne aktører i arbeidet med å vurdere behovet for endringer i 

vaksinasjonsprogrammene. 

Smittevernloven legger rammene for det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Folkehelseinstituttet er 

statens smitteverninstitutt. Folkehelseinstituttet skal overvåke den nasjonale og internasjonale 

epidemiologiske situasjonen, utføre helseanalyser, drive forskning på smittevernområdet, sikre 

nødvendig vaksineforsyning og vaksineberedskap. Folkehelseinstituttet skal også gi bistand, råd, 

veiledning og informasjon om smittsomme sykdommer, smittevern og valg av smitteverntiltak. 

Departementet skal fastlegge et nasjonalt program for vaksinering mot smittsomme sykdommer. 

Kommunen skal tilby befolkningen dette programmet(§ 3-8) (1). I henhold til forskrift om nasjonalt 

vaksinasjonsprogram (2) gir Folkehelseinstituttet faglige retningslinjer for gjennomføring av 

vaksinasjonsprogrammene, herunder målgrupper, hyppighet og teknisk sammensetning av 

vaksinene. Folkehelseinstituttet kjøper inn vaksinene etter en anbudskonkurranse og distribuerer 

disse til kommunene. Vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet tilbys gratis, som regel gjennom 

helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Vaksiner til influensavaksinasjonsprogrammet tilbys til 

kostpris til personer i målgruppene, som regel gjennom kommunale vaksinasjonsordninger eller 

fastlegene. Befolkningen skal gis nødvendig informasjon om vaksinasjonsprogrammene og 

kommunens gjennomføring av disse.  

2. Robust system for å vurdere innføring av vaksiner i offentlig regi 

2.1. Hensikten med offentlig finansiering av vaksiner på 

blåreseptforskriftens § 4 
Vaksiner som finansieres på blåresept gjennom blåreseptforskriftens § 4 omfatter vaksiner til bruk 

ved allmennfarlige, smittsomme sykdommer og smittsomme sykdommer (5). Disse tilbys av hensyn 

til smittefare og siden de sentrale helsemyndigheter ønsker å ha full kontroll med behandling av 

disse sykdommene. Det har frem til i dag vært Helse- og omsorgsdepartementet som kommer med 

utkast til endringer i blåreseptforskriftens § 4 gjennom blåreseptforskriften og fastsetter disse 

gjennom høring. Et robust system for innføring av vaksiner i offentlig regi bør også inkludere et 

transparent, forutsigbart og kunnskapsbasert system for å vurdere innføring og endringer i vaksiner 

som finansieres på blåreseptforskriftens § 4. 

2.2. Hensikten med vaksinasjonsprogrammer  
Hovedformålet med vaksinasjonsprogrammet er å bedre folkehelsen gjennom å hindre 

smittespredning og gi befolkningen god beskyttelse mot sykdommer som kan forebygges gjennom 

vaksinasjon. I tillegg kan man for noen sykdommer endre sykdommens utbredelse og epidemiologi 

og holde sykdommen borte fra Norge. For brukerne er målet å redusere risiko for sykdom og død. 

Alle i målgruppen skal få et like godt tilbud og dermed sikres utjevning av ulikheter i helse. Det skal 

være lett å vite hvor man skal henvende seg for å få vaksine og ett fremmøte skal være tilstrekkelig. 

Bedre pasientsikkerhet oppnås ved at eventuelle uønskede hendelser skal behandles under 
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vaksinereglene for erstatning. Her gjelder prinsippet om motsatt bevisbyrde som beskrevet i lov om 

pasientsikkerhet.  

Ved at vaksinene tilbys gjennom et program, flyttes ansvaret fra enkeltpersoner over på samfunnet. 

Vi blir dermed mindre sårbare for sykdommer som spres over landegrensene. Et lavt smittepress i 

befolkningen kan bidra til å redusere antibiotikabruk og derved redusere utviklingen av 

antibiotikaresistens (6). For helsetjenesten gir det entydig plassering av ansvar for gjennomføring av 

vaksinasjon. For den sentrale helseforvaltningen innebærer det en sterkere og klarere anbefaling om 

bruk og innføring av vaksiner. Kommunikasjon rundt vaksiner blir tydeligere og det etableres en kanal 

som også kan brukes i beredskapssituasjoner. I tillegg styrkes datainnhenting gjennom det nasjonale 

vaksinasjonsregisteret (SYSVAK) som gir bedre mulighet til overvåkning og evaluering av vaksiner som 

et nasjonalt forebyggende tiltak. Det er meldeplikt uten samtykke for vaksiner i 

barnevaksinasjonsprogrammet, men meldeplikt med samtykke for vaksiner utenom 

barnevaksinasjonsprogrammet.  

2.3. Dagens system– behov og utfordringsbilde 
Når en ny vaksine skal vurderes innført i barnevaksinasjonsprogrammet i dag nedsetter 

Folkehelseinstituttet en arbeidsgruppe med interne og eksterne deltagere i henhold til 

Folkehelseinstituttets Standard operasjonsprosedyre for Endring i barnevaksinasjonsprogrammet (7). 

Arbeidsgruppen utarbeider en rapport som oversendes ledelsen ved Folkehelseinstituttet som 

sender denne videre til Helse- og omsorgsdepartementet med sin anbefaling. Det eksisterer klare 

interne prosedyrer som er etablert og fastsatt for arbeid ved opptak av en ny vaksine på § 4, men 

disse er ikke synlige eksternt (8).  

 

Arbeidsgruppens arbeid ved endringer i barnevaksinasjonsprogrammet  

For å vurdere innføring av vaksiner og endringer i et vaksinasjonsprogram etableres det en 

arbeidsgruppe med kompetanse på vaksineområdet. Denne kompetansen besittes i dag av område 

for smittevern, helse og miljø på Folkehelseinstituttet. I tillegg er det behov for kompetanse til å 

utføre metodevurderinger og helseøkonomiske analyser. (Disse ble tidligere innhentet fra 

Kunnskapssenteret, som fra 2016 er en del av Folkehelseinstituttet.) Arbeidsgruppen baserer sine 

vurderinger på smittevernloven og prioriteringsforskriften for innføring av nye vaksiner i offentlig regi 

(1,9). Arbeidsgruppen vurderer innføring av en ny vaksine i henhold til de tre sentrale 

prioriteringskriteriene: 

 Alvorlighet/sykdomsbyrde 

 Nytten av vaksinen 

 Kostnadseffektivitet av vaksinen 

Videre vurderer arbeidsgruppen følgende kriterier ved opptak av vaksiner i nasjonale 

vaksinasjonsprogram: 

 Kan sykdommen forebygges på en annen måte 

 Antatt indirekte effekter av vaksinasjonsprogrammet på sykdommens epidemiologi 

 Vurderinger omkring tilpasning til nasjonalt vaksinasjonsprogram  

o Mulighet for å oppnå den vaksinasjonsdekning som er nødvendig for ønsket effekt 
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o Gjennomførbarhet av programmet; praktisk gjennomføring – helsetjeneste og 

foreldres oppfatning 

o Kan innføring av vaksinene ha negative konsekvenser for det eksisterende 

vaksinasjonsprogrammet 

 Kostnader ved vaksinasjonsprogrammet 

 Etiske vurderinger 

 Alternativ bruk av ressursene 

Helseøkonomiske vurderinger har historisk ikke blitt omfattet av arbeidsgruppens mandat, men har 

blitt utført av eksterne institusjoner som Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet. Helse- og 

omsorgsdepartementet har i enkelte tilfeller valgt å fremlegge anbefalingen for Nasjonalt råd for 

prioritering i helse- og omsorgstjenesten og tar deretter stilling til anbefalingen. Et forslag om at 

vaksinen bør inkluderes i barnevaksinasjonsprogrammet må fremmes for Stortinget som 

budsjettforslag. Dersom det er aktuelt å fjerne en vaksine fra programmet, eller å gjøre større 

endringer i hvilke grupper som skal få tilbud om en vaksine, blir dette behandlet på lignende måte, 

men beslutningen kan som regel tas av HOD.  

 

Dagens system inneholder mange viktige elementer, men det er vanskelig å få en fullstendig oversikt 

over prosessen utenfra, ref. tidligere beskrivelse. For eksterne aktører har det vært uklart hvilke 

kriterier som ligger til grunn for når en vaksine blir vurdert som aktuelt for et vaksinasjonsprogram 

eller finansiering på blåreseptforskriftens § 4, og beslutningsprosessene for dette. I tillegg har 

arbeidet i arbeidsgruppen, metodevurderingene og beslutningsprosessene før implementering tatt 

lang tid. Det er behov for forbedringer som vil gi en mer tydelig, forutsigbar og transparent prosess. I 

tillegg bør det etterstrebes tydelige tidsrammer, da dette har vært en av de store utfordringene. 

Prosessen bør ha god forankring og kvalitetssikring hos aktuelle aktører for å oppnå størst mulig tillit 

til vaksinasjonsprogrammet.  

Et nytt system for å vurdere innføring av vaksiner i vaksinasjonsprogram må tilpasses dagens 

juridiske rammer og organisering av vaksinasjonsprogrammer. Eventuelt må man se på behov for 

juridiske eller organisatoriske endringer. Nasjonale vaksinasjonsprogram er forskriftsfestet gjennom 

forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram. Denne forskrift gjelder kommunens tilbud om 

vaksinasjon i henhold til det nasjonale vaksinasjonsprogrammet til personer som bor eller midlertidig 

oppholder seg i kommunen. Det juridiske grunnlaget er smittevernloven. Forskrift om nasjonalt 

vaksinasjonsprogram omfatter i tillegg til barnevaksinasjonsprogrammet i dag også 

influensavaksinasjoner, dvs. vaksinasjon mot sesonginfluensa og vaksinasjon mot pandemisk 

influensa. Influensavaksinasjon tilbys årlig til alle personer i målgruppene for influensavaksinering, 

dvs. personer med økt risiko for komplikasjoner i forbindelse med influensa, og personer som anses å 

utgjøre en smitterisiko for de førstnevnte (bl.a. helsepersonell). Folkehelseinstituttet definerer 

målgruppene, kjøper inn vaksiner etter en anbudskonkurranse, lagrer vaksiner og distribuerer disse 

til helsestasjonene og skolehelsetjenesten som tilbyr vaksinene gratis til innbyggerne i kommunen. 

For programvaksinasjon utenom barnevaksinasjonsprogrammet organiserer kommunen 

vaksinasjonen slik den finner det mest hensiktsmessig for å oppnå høyest mulig vaksinasjonsdekning. 

Vaksinasjon kan gjennomføres i kommunal regi på helsestasjoner eller skoler, hos fastlegen, på 

enkelte bydelskontorer, folkehelsekontor eller vaksinasjonskontor i regi av kommunen. Vaksinatøren 

kan ta betalt for slike vaksinasjoner.  
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2.4. Viktige elementer i et mer robust system  
Viktige elementer i system for å vurdere innføring av vaksiner vil være: 

i) en nasjonal vaksinerådgivningskomité  

ii) en metodevarslingsfunksjon 

iii) et system for bestilling og prioritering av oppgaver  

iv) en mer tydelig arbeidsprosess for Folkehelseinstituttets arbeidsgrupper og 

metodevurderinger 

v) avklare og synliggjøre de ulike aktørene og leverandørenes rolle i systemet 

vi) kvalitetssikre rapporten fra Folkehelseinstituttets arbeidsgruppe og metodevurderingene  

vii) beskrive prosess for anbefaling og prioriteringskriterier  

viii) synliggjøre beslutningsprosessen 

ix) implementering av beslutningene  

En skjematisk oversikt over hovedelementene vises i figur. 2. I de ulike avsnitt nedenfor beskrives 

disse elementene mer detaljert. 

 

  

 

Figur. 2 Hovedelementer i et mer robust system for å vurdere innføring av nye vaksiner i offentlig regi. Figuren 

er modifisert etter Nye Metoder (3). 

2.4.1 Etablering av en nasjonal rådgivningskomité for vaksiner   

Identifisere behov for endringer og implementering av vaksiner i offentlig regi til helsemyndighetene 

har til nå blitt ivaretatt av Folkehelseinstituttet. Ved etablering av et mer robust system for å vurdere 

vaksiner i offentlig regi vil etablering av en nasjonal rådgivningskomité for vaksiner kunne støtte 

Folkehelseinstituttets arbeid med å identifisere behov for endringer i vaksinasjonsprogrammet. Den 

Forslag/metodevarsling Forslag/metodevarsling 
Arbeidsgruppe og 
metodevurdering 
Arbeidsgruppe og 
metodevurdering 

Råd  Råd  Anbefaling Anbefaling Beslutning Beslutning Implementering Implementering 

 

Nasjonal rådgivningskomité 

Bestille, kvalitetssikre, gi råd. 
Kap. 2.41 

 FHI nedsetter arbeidsgrupper etter råd fra den 

nasjonale rådgivningskomitéen  

 FHIs arbeidsgruppe involverer relevant ekspertise på 

vaksineområdet og metodekunnskapsstøtte 

 

Folkehelseinstituttets 
ledelse gir anbefaling 

til HOD. Kap. 2.4.7 

 

HOD 
beslutter 
Kap. 2.4.8 

Kap. 2.4.2  Kap. 2.4.5   Kap. 2.4.6.   Kap. 2.4.7      Kap. 2.4.8       Kap. 2.4.9 
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nasjonale rådgivningskomitéen vil kunne gi råd til Folkehelseinstituttet om implementering og 

endringer av vaksinasjon i offentlig regi, og gi forslag til Folkehelseinstituttet om prioriteringer av 

hvilke forslag som bør utredes først. Den nasjonale rådgivningskomitéen vil kunne gi synspunkter og 

råd vedrørende forslag til anbefalinger som Folkehelseinstituttets arbeidsgrupper for de aktuelle 

vaksineforebyggbare sykdommene har tatt frem, og kvalitetssikre dette. Den nasjonale 

rådgivningskomitéen vil også ha Bestillerforum oppgaver slik som i Nye metoder (3). En slik 

vaksinerådgivningskomité er nylig etablert i Sverige og eksisterer også i Danmark (10,11). 

Vi foreslår at en nasjonal rådgivningskomité for vaksiner etableres og gir råd til Folkehelseinstituttet i 
følgende oppgaver: 
 

 Folkehelseinstituttets arbeid med å identifisere behov for endringer i 

vaksinasjonsprogrammet, men nasjonal rådgivningskomité for vaksiner kan også selv vurdere 

behov for slike endringer  

 Anbefale igangsetting av metodevurderinger  

 Gi råd til Folkehelseinstituttet om implementering og endringer av vaksinasjon i offentlig regi  

 Gi forslag til prioriteringer til Folkehelseinstituttet om hvilke endringer som bør utredes først 

(dvs. fungere som et «Bestillerforum»(ref) 

 Gi synspunkter og råd til Folkehelseinstituttet om forslag til anbefalinger som 

Folkehelseinstituttets arbeidsgruppe for den aktuelle vaksineforebyggbare sykdommen har 

tatt frem, og kvalitetssikre arbeidsgruppens arbeid. 

 Fremme forankringen av Folkehelseinstituttets arbeid med nasjonale vaksinasjonsprogram 

Verdens helseorganisasjon (WHO) har oppfordret alle land til å etablere nasjonale 

rådgivningsgrupper på vaksinefeltet (NITAG:s National Immunisation Technical Advisory Group) som 

sikrer gode, uavhengige og transparente prosesser for vurderinger og beslutninger om bruk av 

vaksiner i vaksinasjonsprogram.  I 2009 utviklet Verdens helseorganisasjon (WHO) seks 

prosessindikatorer for nasjonale rådgivningsgrupper. WHOs globale handlingsplan for vaksinasjon 

(GVAP) (vedtatt av Verdens helseforsamling i 2012) har som mål at samtlige medlemsland skal 

etablere nasjonale rådgivningsgrupper innen 2020 (12). Dette er også et av målene i den europeiske 

vaksinehandlingsplanen (EVAP) 2015 – 2020 (13).   

Den nasjonale rådgivningskomitéen vil dermed kunne dekke målet i GVAP om å etablere en 

tverrfaglig nasjonal vaksinasjonsgruppe.  

Sammensetning av den nasjonale rådgivningskomitéen 

Komitéen vil bestå av relevante fagpersoner med god kunnskap om vaksiner. Medlemmer utnevnes 

formelt av HOD. Det foreslås å oppnevne en ekstern leder. Folkehelseinstituttet vil fungere som 

sekretariat. Komitéen må inneholde representanter fra: i) Folkehelseinstituttet ii) Helsedirektoratet 

iii) Statens legemiddelverk iv) Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet v) samfunnsmedisiner vi) 

barnelege vii) spesialist i infeksjonssykdommer viii) epidemiolog ix) immunolog og x) helsesøster xi) 

brukerrepresentant 

2.4.2 Metodevarsling for vaksiner 

Identifisering av nye vaksiner på et tidlig stadium kan føre til at Folkehelseinstituttet og andre 

helsemyndigheter står bedre forberedt når nye vaksiner kommer på markedet. Metodevarsling vil gi 
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informasjon tidlig som bedre setter samfunnet i stand til å kunne velge ut de kandidatene som kan 

tenkes innført i et vaksineprogram. Metodevarsling kan også bidra til å planlegge bedre når 

metodevurdering av en ny vaksine skal gjennomføres. Jevnlig metodevarsling kan være et viktig 

utgangspunkt for den nasjonale rådgivningskomitéen og Folkehelseinstituttet slik at også behov for å 

innhente sykdomsbyrdeanalyser, for helt nye vaksiner og områder klargjøres på et tidlig tidspunkt. 

Dette vil være relevant der man er usikker på et eventuelt nasjonalt behov. Det kan også være behov 

for opprettelse av meldeplikt til MSIS og etablering av referansefunksjon for den aktuelle 

sykdommen i god tid før en eventuell innføring av en ny vaksine. 

I Nye metoder har Helse- og omsorgsdepartementet gitt Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet 

ansvaret for å etablere og drifte en metodevarslingsfunksjon i samarbeid med alle aktørene i 

systemet. Funksjonen skal sikre at nye og viktige metoder blir identifisert og prioritert for 

metodevurdering.  

Et varslingssystem for vaksiner kan med fordel benytte seg av den allerede etablerte infrastrukturen 

til metodevarslingssystemet som er etablert i forbindelse med system for innføring av Nye metoder. 

Metodevarsler for vaksiner kan utarbeides etter samme metode som brukes i Nye metoder og vil 

bygge på et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet og 

Statens legemiddelverk. Metodevarslene kan publiseres i databasen MedNytt som administreres av 

Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet og er åpent tilgjengelig.  

Det vil i tillegg være mulig å innhente informasjon gjennom de europeiske legemiddelmyndighetene 

(EMA) over hvilke vaksiner som er under utvikling (scientific advice informasjon), hvilke som er nær 

markedsføringstillatelse, og også informasjon om eventuelle regulatoriske endringer som vil komme. 

En ny metodevarslingsfunksjon for vaksiner vil kunne informere den nasjonale rådgivningskomitéen 

og Folkehelseinstituttet om flere løp:  

 Nye vaksiner under utvikling som er aktuelle for nasjonale vaksinasjonsprogram: 

o Vurdere behov for igangsettelse av: 

 kartlegging av sykdomsforekomst/sykdomsbyrdeanalyser 

 å innføre meldeplikt (MSIS) 

 å etablere referanselaboratoriefunksjon 

 prioritere og planlegge for fullstendig metodevurdering 

 

 Vaksiner som allerede er tatt i bruk: 

o Utvidelser av eksisterende vaksinasjonsprogram til å gjelde andre deler av 

befolkningen som:  

 risikogrupper 

 aldergrupper 

 kjønn 

o Endret innhold i vaksinen som ny adjuvans, antigenmengde etc. 

o Endret dosering, vaksinasjonsregime 

 

 Behov for å fase ut vaksiner av program 

o Sammenligning av to eller flere vaksiner for samme indikasjon 

o Vurdering av å slutte med et vaksinasjonsprogram 

http://www.mednytt.no/
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En metodevarslingsfunksjon vil kunne utarbeide dokumentasjon til bruk for å prioritere og forberede 

metodevurdering. I tillegg vil metodevarslingsfunksjonen kunne informere Folkehelseinstituttet om 

bruk av vaksiner som ikke finansieres gjennom program. 

2.4.3 Beskrivelse av vaksineløp som krever vurderinger og beslutninger 

Vurderinger av innføring og endringer av vaksiner i offentlig regi har ulike behov for vurderinger. Det 

vil være behov for både fullstendige, begrensede og hurtige vurderinger. Det vil være en 

grunnleggende forskjell mellom å vurdere innføring av en helt ny vaksine i et vaksinasjonsprogram og 

gjøre endringer i et vaksinasjonsprogram. Vurderinger av offentlig finansiering av en vaksine på 

blåreseptforskriftens § 4 vil kunne gå raskere og langt på vei følge samme prosess som innføring av 

andre legemidler på blåresept.  En mer detaljert oversikt av ulike vaksineløp finnes i tabell 1 i vedlegg 

1. 

En fullstendig metodevurdering på vaksineområdet vil innebære at vurderingene til 

Folkehelseinstituttets arbeidsgruppe baserer seg på alle vurderingskriterier som er listet nedenfor:  

 Alvorlighet/sykdomsbyrde av den aktuelle sykdommen 

 Vaksinens nytte (effekt og sikkerhet) 

 Kostnadseffektivitet av vaksinen 

 Kostnader ved vaksinasjonsprogrammet 

 Om sykdommen kan forebygges på en annen måte 

 Antatt direkte og indirekte effekter av vaksinasjonsprogrammet på sykdommens 

epidemiologi 

 Tilpasning til nasjonalt vaksinasjonsprogram - organisering 

 Mulighet for å oppnå den vaksinasjonsdekning som er nødvendig for ønsket effekt 

 Gjennomførbarhet av programmet; praktisk gjennomføring – helsetjenestens og 

foreldres oppfatning 

 Kan innføring av vaksinene ha negative konsekvenser for det eksisterende 

vaksinasjonsprogrammet 

 Etikk 

 Juridiske aspekter 

 Alternativ bruk av ressursene 

En fullstendig metodevurdering vil kunne være aktuelt for følgende vurderinger: 

1) Ny vaksine i program. Eksempel: Innføring av vaksine mot rotavirus  

2) Større endringer i program. Eksempel: Ny målgruppe for vaksinasjon: Innføring av HPV-

vaksine for gutter 

3) Overføring av risikogrupper til program. Eksempel: Overføre risikogrupper på 

blåreseptforskriftens § 4 til voksenvaksinasjonsprogram 

4) Vaksine helt eller delvis ut av program. Eksempel: Ta ut BCG-vaksine grunnet endringer i 

sykdommens epidemiologi.  

En begrenset metodevurdering på vaksineområdet er aktuell når man vurderer endringer i det 

eksisterende programmet. Ved  endringer i programmet har man allerede oversikt over alvorlighet 
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og omfang til sykdommen. Vi vurderer derfor ikke om sykdommen kan forebygges på en annen måte, 

og de etiske og juridiske implikasjonene ved å tilby vaksinen i program er allerede vurdert.  

En begrenset metodevurdering vil være aktuelt for følgende vurderinger: 

 Vaksinens nytte (effekt og sikkerhet) 

 Kostnadseffektivitet av vaksinen 

 Kostnader ved vaksinasjonsprogrammet 

 Antatt direkte og indirekte effekter av vaksinasjonsprogrammet på sykdommens 

epidemiologi 

 Tilpasning til nasjonalt vaksinasjonsprogram – effekt av mindre endringer 

Dette vil kunne være aktuelt for følgende mer begrensede vurderinger: 

5) Nytt doseregime. Eksempel: Overgang fra tre doser til to doser HPV-vaksine.   

6) Endret alder for vaksinasjon. Eksempel: MMR-vaksine, endre vaksinasjonsalder fra 12 til 11 

år (grunnet innføring av HPV-vaksine til jenter 12 år). 

7) Flere serotyper i tilbudt vaksine. Eksempel: Vaksine med beskyttelse mot 7 

pneumokokkserotyper versus 10 eller 13. Er de ytterligere serotypene relevante for Norge? 

8) Innføring av ny og litt annerledes vaksine fra en annen produsent. Ny adjuvans. Eksempel:? 

Ny vaksine inn som konkurrent i et anbud, der effekt er vurdert i markedsføringstillatelsen, 

likeverdighet i program vil være relevant å vurdere. 

En hurtig metodevurdering på vaksineområdet er aktuell når man vurderer innføring av nye vaksiner 

på blåreseptforskriftens § 4. Følgende vurderinger vil være aktuelle.  

 Alvorlighet/sykdomsbyrde 

 Vaksinens nytte (effekt og sikkerhet) 

 Kostnadseffektivitet av vaksinen  

 Er sykdommen allmennfarlig smittsom, smittefare, behov for å ha full kontroll med 

sykdommen  

Jmf. liste over allmennfarlige smittsomme sykdommer (14). 

Der er ikke behov for metodevurderinger hvis man utelukkende konkurranseutsetter eksisterende 

vaksiner i programmet gjennom et nytt anbud. Det kan imidlertid være tilfeller der den nasjonale 

rådgivningskomitéen anser at en vaksine ikke skal vurderes for blåreseptforskriftens § 4 eller et 

nasjonalt vaksinasjonsprogram, men hvor man ønsker en myndighetsanbefaling omkring bruk i 

Norge eller ved reise. Det bør vurderes hvordan dette skal passe inn i prosessen. 

2.4.4 Forslag til en metodevurdering av vaksiner 

Forslag til nye metodevurderinger på vaksiner bør kunne fremmes av alle på samme måte som i Nye 

metoder. Forslag om metodevurdering av en vaksine som kan være relevant for befolkningen kan 

sendes til den nasjonale rådgivningskomitéen ved sekretariatet. Folkehelseinstituttet utarbeider i 

tillegg metodevarsler i et samarbeid med Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet og Statens 

legemiddelverk. Forslag og metodevarsler offentliggjøres på hjemmesidene til Folkehelseinstituttet, 

og er åpne for innspill før møter i den nasjonale rådgivningskomitéen. Agenda for møtene og 
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referater vil også legges ut. Den nasjonale rådgivningskomitéen kommer med forslag til en prioritert 

liste der Folkehelseinstituttet bør nedsette arbeidsgrupper og gjennomføre metodevurderinger 

og/eller eventuelt behov for sykdomsbyrdeanalyser. Før Folkehelseinstituttet nedsetter en 

arbeidsgruppe og metodevurdering startes, kan det også være behov for opprettelse av meldeplikt til 

Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og etablering av referansefunksjon for den 

aktuelle sykdommen. Dette kan være en svært tidkrevende prosess og derfor viktig med god 

metodevarsling.  

Basert på den prioriterte listen nedsettes arbeidsgrupper i Folkehelseinstituttet. I arbeidet involveres 

relevant ekspertise på vaksineområdet og metodekunnskapsstøtte fra Kunnskapssenteret i 

Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket. 

2.4.5 Arbeidsgrupper og metodevurderinger – gjennomføring og prosess 

Ved vurderinger av vaksiner i vaksinasjonsprogram setter Folkehelseinstituttet ned arbeidsgrupper. 

Eventuelle budsjettbegrensninger vil kunne bestemme rekkefølgen på hvilke metodevurderinger som 

vil bli prioritert.  

Folkehelseinstituttets arbeidsgruppe må gi svar på vurderinger i henhold til smittevernloven og 

prioriteringsforskriften for innføring av nye vaksiner i nasjonale vaksinasjonsprogram. Arbeidet må 

svare på vurderinger av innføring sett i lys av de tre sentrale prioriteringskriteriene, samt viktige 

kriterier for opptak av vaksiner i nasjonale vaksinasjonsprogram. Ved vurdering av innføring av 

vaksiner i nasjonale vaksinasjonsprogram slik beskrevet ovenfor i 2.4.2 Beskrivelse av vaksineløp som 

krever vurderinger og beslutninger, vil det være behov for fullstendige eller begrensede 

metodevurderinger. Folkehelseinstituttets arbeidsgrupper består av relevante eksperter på 

vaksineområdet og sykdommen som skal forebygges og metodekunnskapsstøtte fra 

Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttets arbeidsgruppe har ansvar for at 

dokumentasjon innhentes, metodevurderingen bestilles og ferdigstilles fra Kunnskapssenteret i 

Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttets arbeidsgruppe kommer med forslag til anbefalinger til 

den nasjonale rådgivningskomitéen. 

Innføringen av helt nye vaksiner i program vil ha behov for et mer omfattende kunnskapsgrunnlag og 

fullstendige metodevurderinger. Det å bygge helseøkonomiske modeller for hvert enkelt 

vaksineområde er likevel en tidkrevende og omfattende prosess. Samtidig vil helseøkonomiske 

modeller også være et relevant og nyttig verktøy i oppfølgingen av vaksinasjonsprogrammer over tid. 

Man bør vurdere hvordan man kan samarbeide med andre land og bygge helseøkonomiske modeller 

på en mest mulig ressurseffektiv måte. Tidsaspektet for gjennomføring av en fullstendig 

metodevurdering er 12 måneder. Arbeidet i Folkehelseinstituttets arbeidsgruppe, 

kunnskapsoppsummeringer, helseøkonomiske analyser vil pågå parallelt, men det totale arbeidet i 

arbeidsgruppen vil kunne ta noe mer tid. Totalt estimeres dette til 6 mnd. ekstra, til sammen 18 

måneder.  

Begrensede metodevurderinger vil kunne være aktuelt ved mindre vurderinger av enkelt vaksiner 

som allerede er innført i program. Eksempler på dette er angitt ovenfor i 2.4.2 Beskrivelse av 

vaksineløp som krever vurderinger og beslutninger. Det vil være naturlig at begrensede 

metodevurderinger kan utføres innenfor en frist på 180 dager fra oppstart. Arbeidet i 

Folkehelseinstituttets arbeidsgruppe, kunnskapsoppsummeringer, helseøkonomiske analyser vil også 
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her pågå parallelt, men det totale arbeidet i vil kunne ta noe mer tid. Totalt estimeres dette til 3 

mnd. ekstra. Totalt 270 dager. 

Det opprettes kontakt med leverandører for å vurdere behov for å sende inn dokumentasjon. I tillegg 

hentes det inn relevant dokumentasjon fra uavhengige kilder. Den nasjonale rådgivningskomitéenn 

holdes orientert om progresjon i arbeidet. Folkehelseinstituttets arbeidsgruppe har ansvar for at 

dokumentasjon innhentes og metodevurderingen gis som oppdrag og ferdigstilles. 

Folkehelseinstituttets arbeidsgruppe kommer med forslag til anbefalinger til den nasjonale 

rådgivningskomitéen, og sender rapporten til den nasjonale rådgivningskomitéen for kvalitetssikring 

av oppdraget.  

Ved vurderinger om opptak av vaksiner på blåreseptforskriftens § 4 utføres en hurtig 

metodevurdering der man kan benytte metodekunnskapsressurser fra Legemiddelverket. En hurtig 

metodevurdering av legemidler er en kunnskapsoppsummering med fokus på alvorlighet, effekt, 

sikkerhet og kostnadseffektivitet. Ved hurtig metodevurdering er det fortrinnsvis produsenten / 

leverandøren som tar frem dokumentasjon og utarbeider nødvendige analyser. Legemiddelverket i 

samarbeid med Folkehelseinstituttet gjennomfører deretter selve metodevurderingen innenfor en 

frist på 180 dager fra tidspunkt for mottatt dokumentasjon. Ved vurderinger om opptak av vaksiner 

på blåreseptforskriftens § 4 må det i tillegg gjøres vurderinger omkring allmennfarlig smittsom 

sykdom, smittefare, og behov for å ha full kontroll med sykdommen (13).  

Der vaksineprodusenten tar del i å levere helseøkonomiske modeller som en del av 

dokumentasjonen, må en av forutsetningene for dette være åpenhet og transparens. Dette 

innebærer at modellen i sin helhet sendes til Folkehelseinstituttet og kan benyttes til videre arbeid 

og oppfølging av vaksinen i program. 

Den nasjonale rådgivningskomitéen holdes orientert om arbeidet i Folkehelseinstituttets 

arbeidsgruppe underveis i prosessen. 

2.4.6 Den nasjonale rådgivningskomitéen for vaksiner – gir råd til Folkehelseinstituttet 

Rapport fra Folkehelseinstituttets arbeidsgruppe med forslag til anbefaling kvalitetssikres av den 

nasjonale rådgivningskomitéen. Den nasjonale rådgivningskomitéen bekrefter at oppdraget er 

sluttført og kan komme med synspunkter på arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger, 

metodevurderingen og eventuelt annet beslutningsgrunnlag. Den nasjonale rådgivningskomitéen kan 

også be om innspill fra andre. Rapport med råd om anbefalinger og eventuelle innspill oversendes fra 

den nasjonale rådgivningskomitéen til Folkehelseinstituttets ledelse. Samtidig publiseres den på 

sekretariatets nettside. Leder i den nasjonale rådgivningskomitéen for vaksiner og sekretariatet stiller 

som observatør hos Folkehelseinstituttets ledelse for å opplyse saken. 

2.4.7 Folkehelseinstituttets ledelse gir anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet 

Folkehelseinstituttets ledelse vurderer hvilken anbefaling de skal gi til Helse- og 

omsorgsdepartementet. Prosessen for anbefalingen om innføring av nye vaksiner i offentlig regi 

foretas på følgende måte.  

Folkehelseinstituttets ledelse legger smittevernloven og prioriteringsforskriften til grunn for innføring 

av nye vaksiner i offentlig regi. Tre sentrale kriterier er: 
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 Alvorlighet/sykdomsbyrde 

 Nytten av vaksinen 

 Kostnadseffektivitet av vaksinen 

Ved innføring av vaksiner i vaksinasjonsprogram legger Folkehelseinstituttets ledelse ytterligere 

følgende prinsipper og føringer til grunn:  

 Kan sykdommen forebygges på en annen måte 

 Antatt indirekte effekter av vaksinasjonsprogrammet på sykdommens epidemiologi 

 Tilpasning til nasjonalt vaksinasjonsprogram  

o Mulighet for å oppnå den vaksinasjonsdekning som er nødvendig for ønsket effekt 

o Gjennomførbarhet av programmet; praktisk gjennomføring – helsetjeneste og 

foreldres oppfatning 

o Kan innføring av vaksinene ha negative konsekvenser for det eksisterende 

vaksinasjonsprogrammet 

 Kostnader ved vaksinasjonsprogrammet 

 Etiske vurderinger 

 Alternativ bruk av ressursene 

For anbefaling om innføring av nye vaksiner på blåreseptforskriftens § 4 legges følgende kriterier 

til grunn:  

 Alvorlighet/sykdomsbyrde av den aktuelle sykdommen 

 Vaksinens nytte (effekt og sikkerhet) 

 Kostnadseffektivitet av vaksinen 

 Er sykdommen allmennfarlig smittsom, smittefare, behov for å ha full kontroll med 

sykdommen  

Jmf. liste over allmennfarlige smittsomme sykdommer (13). 

Folkehelseinstituttets ledelse gir sin anbefaling som oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. I 

det videre arbeidet med et mer robust system for å vurdere innføring av vaksiner i offentlig regi er 

det i tillegg behov for avklaringer omkring hvilke endringer i vaksinasjonsprogram som 

Folkehelseinstituttets ledelse kan få delegert myndighet til å beslutte selv. Dette vil kreve endringer i 

forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram. 

Det er også behov for avklaringer omkring hvilke endringer på blåreseptforskriftens § 4 og som 

eventuelt Folkehelseinstituttets ledelse eller Legemiddelverket ledelse kan få delegert myndighet til 

å beslutte selv. Dette vil kreve utredning og endringer i forskrift om legemidler 

(legemiddelforskriften) og blåreseptforskriften.  

2.4.8 Beslutning om innføring av en ny vaksine i offentlig regi 

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som beslutter om nye vaksiner skal innføres i offentlig regi. 

Dette gjelder både innføring av vaksiner på blåreseptforskriftens § 4 og innføring av nye vaksiner i 

program. Ved budsjettmessige konsekvenser fremmer Helse- og omsorgsdepartementet saken til 

Stortinget gjennom gjeldende budsjettprosesser. Beslutningene offentliggjøres av Helse- og 

omsorgsdepartementet og publiseres av Folkehelseinstituttet. 
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 2.4.9 Implementering og oppfølging av vaksiner i offentlig regi 

Dersom en ny vaksine besluttes innført i vaksinasjonsprogram har Folkehelseinstituttet ansvar for 

implementering. Dette innebærer eventuelt konkurranseutlysning, prisforhandlinger gjennom 

anbud, innkjøp av vaksiner, beredskap, informasjon om vaksinene, samtykke og registrering i det 

nasjonale vaksinasjonsregisteret (SYSVAK), opplæring til aktuelle aktører, distribusjon av vaksinene, 

bivirkningsovervåkning, overvåkning av vaksinasjonsdekning og sykdomsforekomst.  

Vaksiner som finansieres på blåreseptforskriftens § 4 forskrives på resept slik at en lege sikrer at 

pasienten har riktig indikasjon. Folkehelseinstituttet kjøper inn og distribuerer disse vaksinene. 

Preparatene rekvireres fra og utleveres av Folkehelseinstituttet som foretar en nærmere vurdering 

av om indikasjonen er i samsvar med denne paragrafen. Oppgjør for vaksiner som utleveres av 

Folkehelseinstituttet foretas av Helfo.  

De helseøkonomiske analysene vil kunne angi en øvre grense for betalingsvillighet for å innføre 

vaksiner i offentlig regi, både på blåreseptforskriftens § 4 og i vaksinasjonsprogram.  

2.5 Økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget 
Det presenterte forslaget og anbefalinger vil sikre et mer robust system for innføringer og endringer i 

vaksiner i offentlig regi. Dette gjelder både offentlig finansiering av vaksiner på blåreseptforskriftens 

§ 4 og innføringer og endringer i nasjonale vaksinasjonsprogram.  

Forslaget vil føre til større forankring hos de aktuelle aktørene, og en fortsatt kunnskapsbasert og 

mer tydelig, forutsigbar og transparent prosess. Dette gjelder alle eksterne aktører, leverandørene og 

andre offentlige etater. Dette vil overordnet kunne sikre mer lik tilgang til vaksiner i offentlig regi. 

Folkehelseinstituttet vil måtte etablere og drifte et sekretariat for den nasjonale 

rådgivningskomitéen. Den nasjonale rådgivningskomitéen vil trolig ha møter et par ganger i året. Det 

estimeres behov for ekstraressurser til å kunne drifte, administrerer og synliggjøre 

sekretariatsfunksjonen. 

Etablering av en metodevarslingsfunksjon på vaksiner. Forslaget innebærer å benytte seg av den 

allerede etablerte infrastrukturen til metodevarslingssystemet i Nye metoder. Det estimeres behov 

for ekstraressurser til å dekke metodevarsler av vaksiner. 

Tidligere har det vært utført 1-2 utredninger på vaksineområdet per år. Dette inkluderer både 

innføring av nye vaksiner i program, men også mer begrensede vurderinger.  Ved å følge forslagene i 

Delrapport 2 om opprettelse av et vaksinasjonsprogram for voksne og spesielt utsatte grupper vil det 

i en periode kunne være behov for mer utredningskapasitet enn historiske estimater vil kunne tilsi. 

Totalt vil det være behov for 3 fulltidsekvivalenter til å drifte, administrerer og synliggjøre 

sekretariatsfunksjonen samt innføre metodevarsler av vaksiner. 

Ved beslutning om å opprette et voksenvaksinasjonsprogram vil det ytterligere være behov for 2-4 

fulltidsekvivalenter basert på hvor raskt man vil ønske gjøre disse gjennomgangene og vurderingene 

omkring opprettelse av et vaksinasjonsprogram for voksne og spesielt utsatte grupper. 

  



 

20 
 

3. Gjennomgang av dagens finansieringsordninger for vaksiner 

3.1. Dagens finansieringsordninger for vaksiner 
Vaksiner finansieres i dag enten gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, blåreseptordningen eller 

egenbetaling (Tabell 1). For vaksiner i influensavaksinasjonsprogrammet kjøpes vaksinene inn til en 

rabattert pris. En mer detaljert oversiktstabell over de enkelte vaksinene er vedlagt i Vedlegg 1. 

Tabell 2.  

Tabell 1. Dagens finansieringsordning for vaksiner  

Vaksinering 
 

Hvem mottar 
tilbudet 

Hvilke vaksiner Finansierin
g av 
vaksine 

Finansiering 
av 
vaksinasjon 

Barne-
vaksinasjonsprogrammet 
 
 

Barn i 
grunnskolealder 
 

Rotavirus, difteri, 
stivkrampe, kikhoste, 
polio, Hib, pneumokokk, 
meslinger, kusma, røde 
hunder, HPV (jenter), 
hepatitt B 
(risikogrupper), 
tuberkulose 
(risikogrupper) 

FHI (anbud) 
 
Gratis for 
bruker  

Kommunene 
(helsestasjoner, 
skolehelsetjene
ste) 
 
Gratis for 
brukerne 

Influensa-
vaksinasjonsprogrammet 
 

Anbefalte 
målgrupper  
 

Sesonginfluensavaksine, 
pandemivaksine 

Egenbetaling 

Rabattert 
pris (anbud) 

Egenbetaling/ 
Folketrygden 
(bruk av 
konsultasjonsta
kst ved 
vaksinering hos 
fastlege)  

Allmennfarlige 
smittsomme sykdommer 
og smittsomme 
sykdommer 
 

Indikasjonsgrupper 
angitt i 
blåreseptforskrift 
for aktuell vaksine 
https://lovdata.no/
dokument/SF/forsk
rift/2007-06-28-814 
 

Vaksiner angitt i 
blåreseptforskrift.                                             
Hepatitt A, hepatitt B, 
rabies, meningokokk 
ACWY, tuberkulose, 
difteri, stivkrampe, 
kikhoste, polio, Hib, 
pneumokokk, meslinger, 
kusma, røde hunder, 
botulisme, (flekktyfus, 
gulfeber, kolera, pest, 
tyfoidfeber) 

Folketrygden 
v/Helfo jf. 
Blåreseptfors
kriften § 4   

Folketrygden 
v/Helfo jf. 
Stønadsforskrift
en § 3 nr. 7 

Andre målgrupper/andre 
sykdommer enn 
spesifisert over  
 

De som ønsker 
etter forskrivning 
fra lege, 
vaksinasjonskontor 

Alle andre vaksiner, eks. 
reisevaksiner etc. 

Egenbetaling Egenbetaling/ 
Folketrygden 
(bruk av 
konsultasjonsta
kst ved 
vaksinering hos 
fastlege) 

 

Barnevaksinasjonsprogrammet.  

Kommunen har ikke anledning til å ta betalt for vaksiner som inngår i Barnevaksinasjonsprogrammet 

jf. Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram § 4. Dette innebærer at brukerne ikke betaler for 

verken for vaksinen eller selve vaksinasjonen.  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-06-28-814
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-06-28-814
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-06-28-814
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Vaksinekostnadene (vaksine og distribusjon) dekkes per i dag over Folkehelseinstituttets budsjett. 

Folkehelseinstituttet utlyser anbudskonkurranser, kjøper inn, lagrer vaksiner og distribuerer til 

vaksinatør. I 2015 utgjorde dette en utgift på xxx (gjerne splittet på vaksinekostnad, lagerkostnad og 

distribusjonskostnad hvis mulig). 

Kommunene dekker kostnader knyttet til gjennomføring av vaksinasjonen, som skjer på 

helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Kostnadene dekkes av kommunenes vanlige inntekter, 

rammetilskudd fra staten og kommunale skatter og avgifter.  

Influensavaksinasjonsprogrammet 

Kommunene kan kreve egenbetaling for vaksine i Influensavaksinasjonsprogrammet jf. Forskrift om 

nasjonalt vaksinasjonsprogram § 5. Dette innebærer at brukerne risikerer å måtte betale for både 

vaksinen og selve vaksinasjonen. 

 Folkehelseinstituttet definerer målgruppene for influensavaksinasjon, utlyser anbudskonkurranser, 
kjøper inn, lagrer vaksiner og distribuerer disse til selvkost (rabattert pris som følge av anbud) til 
kommunene og spesialisthelsetjenesten. Ved egenbetaling for vaksinen er det lagt til grunn at 
kommunene og fastlegene ikke kan kreve høyere pris enn kostpris. Vaksinene tilbys til henholdsvis 
risikopasienter og helsepersonell i kommunene og innlagte risikopasienter og helsepersonell i 
sykehus.  

Kommunene organiserer vaksinasjonene slik de finner det mest hensiktsmessig for å oppnå høyest 
mulig vaksinasjonsdekning. Det er stor variasjon i hvor mye de enkelte kommunene/fastlegene tar 
for selve vaksinasjonen. I den grad vaksinering foregår hos fastlege vil fastlegen nok ofte definere det 
som riktig å avkreve takst. Dersom det er kontorpersonalet som setter vaksinen etter delegasjon fra 
fastlegen er det takst 1ad (enkel kontakt) som vil bli krevd. Per i dag honoreres denne med kr 64,- (kr 
50,- i egenandel og kr. 14 i refusjon fra folketrygden). Forutsetter vaksineringen medisinsk 
vurdering/oppfølging av legen selv, er det takst 2ad (konsultasjonstaksten) som benyttes (kr. 141,- i 
egenandel og kr 2 i refusjon). 

Vaksiner til allmennfarlige smittsomme sykdommer og smittsomme sykdommer 

Vaksiner ved allmennfarlige smittsomme og smittsomme sykdommer finansieres via 

blåreseptforskriften § 4. Dette er hjemmel som er unntatt egenbetaling. De særregler som gjelder for 

stønad til legemidler ved allmennfarlige smittsomme sykdommer, er basert på smittefare, og av at de 

sentrale helsemyndigheter ønsker å ha full kontroll med behandling av disse sykdommene1. 

Risikogruppene som skal få stønad er definert i blåreseptforskriften og i Retningslinjer for 

immunisering mot hepatitt A og B (15).  

Vaksinene forskrives på resept slik at en lege sikrer at pasienten har riktig indikasjon. Preparatene 

rekvireres fra og utleveres av Folkehelseinstituttet som foretar en nærmere vurdering av om 

indikasjonen er i samsvar med denne paragrafen. Oppgjør for vaksiner som utleveres av 

Folkehelseinstituttet foretas av Helfo. I 2015 ble det ekspedert 1320 blåresepter på denne 

ordningen. I årene 2011-2015 ble det ekspedert gjennomsnittlig 1210 resepter på denne ordningen.  

                                                           
11 https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/5-14-legemidler-n%C3%A6ringsmidler-og-medisinsk-

forbruksmateriell 

 

https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/5-14-legemidler-n%C3%A6ringsmidler-og-medisinsk-forbruksmateriell
https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/5-14-legemidler-n%C3%A6ringsmidler-og-medisinsk-forbruksmateriell
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I dag får følgende risikogrupper dekket vaksiner på blåreseptforskriftens § 4:   

i) særlig smitteutsatte personer ved utbrudd i Norge 

ii) uvaksinerte, delvis vaksinerte nærkontakter under 2 år av person med kikhoste 

iii) nærkontakter av personer som har hatt infeksjon med meningokokk A-C-W- eller Y  

iv) personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon  

v) personer uten miltfunksjon 

vi) personer med hiv-infeksjon 

vii) personer med immunsvikt 

viii) posteksposisjonsprofylakse for rabies 

 

ix) pre- og posteksposisjonsprofylakse for hepatitt A  

(ref. Retningslinjer for immunisering mot hepatitt A og B som refunderes av 

folketrygden) 

 
Særlig smitteutsatte personer (B) 

 Stoffmisbrukere 

Personer med visse sykdommer eller tilstander som gjør dem mer utsatt for hepatitt A eller dens konsekvenser 
(D) 

 Pasienter med tilstander som gir økt blødningstendens, og som hyppig krever behandling med blod eller blodprodukter 

 Pasienter som har kronisk leversykdom 

Særlig smitteutsatte personer ved utbrudd i Norge(F) 
Posteksponeringsprofylakse (P) 

 Personer i aldersgruppen 1- 40 år som har blitt utsatt for hepatitt A smitte i løpet av de siste 7 dager kan få vaksine på blå 
resept som et alternativ til immunglobulin. 

 

x) pre- og posteksposisjonsprofylakse for hepatitt B  

(ref. Retningslinjer for immunisering mot hepatitt A og B som refunderes av 

folketrygden) 
Personer med langvarig omgang med kjente kroniske smittebærere (A) 

 Nyfødte barn av kroniske smittebærere 

 Medlemmer av samme husstand som kroniske smittebærere 

 Seksualpartnere til kroniske smittebærere 

 Barn i familiedaghjem eller barnehageavdeling med kroniske smittebærere under 3 år 

 Beboere i samme bofellesskap som psykisk utviklingshemmede kroniske smittebærere 

Andre smitteutsatte personer (B) 

 Stoffmisbrukere 

 Menn som har sex med menn 

 Prostituerte 

Personer med utenlandsk bakgrunn (C) 

 Personer under 25 år med foreldre som er født i land utenfor lavendemisk område 

Personer med visse sykdommer eller tilstander som gjør dem mer utsatt for 
hepatitt B eller dens konsekvenser (D) 

 Pasienter som har kronisk nyresvikt 

 Pasienter som har kronisk leversykdom 

 Pasienter med tilstander som gir økt blødningstendens, og som hyppig krever behandling med 

blod eller blodprodukter 

 Personer med Downs syndrom 

Personer som utsettes for smittefare under utdanning i Norge (E) 

 Studenter i medisin, operasjonssykepleie, anestesisykepleie, intensivsykepleie, jordmorfag, 

odontologi, tannpleie og bioingeniørfag 
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Posteksponeringsprofylakse (P) 

 

Dette er vaksiner som primært settes hos fastlegen (?). Vaksinekostnaden dekkes av folketrygden via 

Stønadsforskriften § 3 nr. 7 som fastslår at det ytes honorartakst «ved undersøkelse, behandling og 

kontroll for allmennfarlige smittsomme sykdommer. Det vil si ingen egenbetaling for denne 

pasientgruppen hos fastlegen, heller ikke ved setting av vaksine. 

 

Andre målgrupper 

Utgifter til vaksiner for beskyttelse på reiser og utover dette dekkes ikke av folketrygden, men av 

pasienten selv gjennom egenbetaling. I enkelte tilfeller dekkes utgifter av arbeidsgiver. Utgifter til 

voksne nordmenn, asylsøkere og flyktninger som mangler grunnvaksinering dekkes ikke.  

3.2. Når er det hensiktsmessig med offentlig finansiering av vaksiner 
Vaksiner som finansieres på blåreseptforskriftens § 4 omfatter vaksiner til bruk ved allmennfarlige, 

smittsomme sykdommer og smittsomme sykdommer. Disse er diktert av hensyn til smittefare og av 

at de sentrale helsemyndigheter ønsker å ha full kontroll med behandling av disse sykdommene. 

Derfor er vaksinen gratis. Basert på informasjon som har fremkommet under utredningen er det 

uklart om vaksineringen er gratis. Det skal ikke kreves takst, men trolig betaler pasientene en takst 

hos fastlegen for å sette disse vaksinene. Det har frem til i dag vært Helse- og omsorgsdepartementet 

som kommer med utkast til endringer i § 4 gjennom blåreseptforskriften og fastsetter disse gjennom 

høring.  

Hovedformålet med vaksinasjonsprogram er beskrevet under kapitel 2.2. Primært er hovedformålet 

å bedre folkehelsen gjennom å forebygge smittespredning og gi befolkningen god beskyttelse mot 

sykdommer som kan forebygges gjennom vaksinasjon. For å oppnå de overordnete målene ønsker vi 

å stimulere til høyest mulig vaksinasjonsdekning gjennom opprettelse av vaksinasjonsprogrammer. I 

tillegg sikres beredskap og tilstrekkelig lagerhold av vaksiner ved at Folkehelseinstituttet har ansvaret 

for innkjøp og distribusjon. 

Folkehelseinstituttet har i tillegg et overordnet ansvar i de tilfeller der Norge har særskilt 

internasjonal forpliktelse til å eliminere enkelte sykdommer og eventuelt bidra med vaksiner ved 

“Public health emergency of international concern (PHEIC)”. I henhold til de internasjonale 

helsereguleringer (IHR) har WHO gjennom IHR fått myndighet til i) gjøre epidemietterretning og få 

utfyllende informasjon fra landene ii) erklære en situasjon som «trussel mot internasjonal 

folkehelse» (PHEIC) iii) anbefale tiltak og iv) kreve faglig begrunnelse for tiltak som begrenser 

samferdsel, handel og turisme. Et av aktuelle tiltak her kan være å sikre tilgjengelighet til og tilby 

gratis vaksiner. 

Hva oppnår vi ved eventuelt flytte finansieringen av risikogrupper som i dag har refusjon på 
blåreseptforskriftens § 4 til et vaksinasjonsprogram for voksne og spesielt utsatte grupper? 
  
Delrapport om opprettelse av et vaksinasjonsprogram for voksne og spesielt utsatte grupper foreslår 

og eventuelt flytte risikogrupper som i dag har refusjon på blåreseptforskriftens § 4 til et 

vaksinasjonsprogram. Hensikten med å flytte finansieringen av risikogrupper til et 

vaksinasjonsprogram er et ønske om å oppnå høyere vaksinasjonsdekning. Det er i dag svært få som 

benytter seg av dette tilbudet. Statistikk fra folkehelseinstituttet som vist ovenfor viser at det i årene 

2011-2015 ble det ekspedert gjennomsnittlig 1210 resepter på denne ordningen. Plassering i et 
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eventuelt vaksinasjonsprogram vil derfor være et sterkt signal om at myndighetene ønsker å 

prioritere disse vaksinene, og ser på dette som et viktig forebyggende tiltak. Dermed gis det et økt 

insentiv til å følge myndighetenes råd og anbefalinger. For helsetjenesten gir det entydig plassering 

av ansvar for gjennomføring av vaksinasjon i kommunene. Vi vil også kunne oppnå en mer enhetlig 

praksis for vaksinasjon av risikogrupper sammenlignet med influensavaksinasjon som allerede er i et 

vaksinasjonsprogram. 

3.3. Behov for endringer i finansieringsordninger for vaksiner og 

vaksinasjon sett i lys av opprettelse av et vaksinasjonsprogram for 

voksne og spesielt utsatte grupper  
Med henvisning til delrapporten om opprettelse av et vaksinasjonsprogram for voksne og spesielt 

utsatte grupper og gjennomgangen av dagens finansieringsordninger for vaksiner ovenfor vil det 

kunne være behov for ytterligere utredning av fremtidige finansieringsordninger for vaksiner. Vi vil 

her peke på følgende. 

Vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet er i dag helt gratis for brukerne da kommunene ifølge 

forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram ikke har anledning til å ta betalt for vaksinene i dette 

nasjonale vaksinasjonsprogrammet.  

Vaksinene i influensavaksinasjonsprogrammet er i dag ikke gratis for brukerne da kommunene ifølge 

forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram har anledning til å ta betalt både for vaksinen og 

vaksineringen i dette nasjonale vaksinasjonsprogrammet. 

Vaksiner som risikogrupper i dag får på blå resept, bør være gratis for de samme gruppene hvis de 

flyttes til et vaksinasjonsprogram, slik at man sikrer et like godt tilbud i fremtiden. Smittevernlovens § 

6-1 peker på rett til smittevernhjelp samt at smittevernhjelp som nevnt i dette leddet kan ikke nektes 

med den begrunnelse at det ikke er dekning for utgiftene på vedtatte budsjetter. Smittevernlovens § 

6-2 peker videre på at Helse- og omsorgsdepartementet kan bestemme at tjenester eller tiltak etter 

loven skal være gratis for den som er i fare for å bli smittet med smittsomme sykdommer, eller som 

allerede er det (1). Et spørsmål som likevel kan diskuteres er om behovet for å skjerme alle gruppene 

er like stort. Pasienter som mottar vaksiner på blåresept er normalt ikke veldig høye, og egenandelen 

teller med på frikortet. For pasienter som har oppnådd frikort vil vaksinen og vaksinasjon være gratis 

for pasienten og folketrygden dekke hele honoraret. 

Et av hovedformålene med å opprette program er å få høyere vaksinasjonsdekning. Ved opprettelse 

av vaksinasjonsprogram for voksne og spesielt utsatte grupper vil finansieringsordninger for vaksiner 

kunne se ut som presentert i tabell 2.  
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Tabell 2. Finansieringsordning for vaksiner ved opprettelse av vaksinasjonsprogram for voksne og 
spesielt utsatte grupper 

Finansieringsordning 
 

Hvem mottar 
tilbudet 

Hvilke vaksiner Finansierin
g av 
vaksine 

Finansiering 
av 
vaksinasjon 

Inngår i barne-
vaksinasjonsprogrammet. 
Barn 
 

Barn i 
grunnskolealder 
 

Rotavirus, difteri, 
stivkrampe, kikhoste, 
polio, Hib, pneumokokk, 
meslinger, kusma, røde 
hunder, HPV (jenter), 
hepatitt B (risikogrupper), 
tuberkulose 
(risikogrupper) 

Gratis 
(anbud) 

Ja 
(helsestasjone
r, 
skolehelsetjen
este) 

Inngår i influensa-
vaksinasjonsprogrammet 
 

Anbefalte 
målgrupper  
 

Sesonginfluensavaksine, 
pandemivaksine 

Rabattert 
pris (anbud) 

Nei 

Inngår i det midlertidige 
HPV-
vaksinasjonsprogrammet 
(2016-2018) 

Kvinner født 1991 
og seinere  

HPV-vaksine Gratis 
(anbud) 
 

Ja 
(helsestasjone
r, 
skolehelsetjen
este) 

Inngår i 
voksenvaksinasjonsprogram 
 

Personer over 
grunnskolealder.                                         
Generelle 
anbefalinger eks. 
gravide, eldre, 
regelmessig 
boostring. 
Risikogrupper 
(tidligere 
blåresept) 
 

dTap booster hvert 10. år 
til alle, herpes zoster til 
eldre, meningokokk til 
ungdom?  
Aktuelle vaksiner til 
risikogrupper.  eksempel: 
HepB til nærkontakter, 
andre smitteutsatte (stoff-
misbrukere, MSM, 
prostituerte), utenlandsk 
bakgrunn, smitteutsatt 
pga sykdom, smitteutsatt 
under utdanning 

?? ?? 

Refunderes via 
blåreseptordningen? 
 

Hvem: 
Posteksponerings
profylakse 
(behandling)  
 
 

Hepatitt A, hepatitt B, 
rabies, meningokokk 
ACWY, botulisme   

Ja (HELFO) Trolig tas 
takst for å 
sette vaksinen 

Andre målgrupper/andre 
sykdommer enn spesifisert 
over  
 

De som ønsker 
etter forskrivning 
fra lege, eller 
vaksinasjons-
kontor 

Alle andre vaksiner, eks. 
reisevaksiner etc. 

Egenbetaling Egenbetaling 

 

Det eksisterer i dag minst 3 ulike modeller for egenbetaling av vaksinasjon der det offentlige har et 

insentiv til å oppnå best mulig vaksinasjonsdekning.  

1) Gratis vaksine, gratis vaksinasjon 

2) Gratis vaksine, betaling for vaksinasjon 

3) Kostpris betaling for vaksine, betaling for vaksinasjon 
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Gjennomgangen av finansieringsordninger viser at det er behov for en videre utredning av dette sett 

i lys av formålet med vaksinasjonen. Dette gjelder også betaling av selve vaksinasjonen og 

investeringer i infrastruktur for å sikre mål om vaksinasjonsdekning. Vi har i gjennomgangen ikke sett 

på finansieringsmodeller for innføring av helt nye vaksiner utenfor barnevaksinasjonsprogrammet og 

spesielt utsatte grupper. 

Finansiering av vaksinasjonen 

Myndighetene er opptatt av at offentlige finansieringsordninger ikke skal skape uønskede vridninger 
i bruk eller utilsiktede kostnadsforskyvninger. Dett vil også gjelde for betalingsmodeller for 
vaksinasjon. En finansieringsordning eller et virkemiddel skal ikke være et insentiv til helsetjenesten å 
agere annerledes med, eller uten denne. Et eksempel på dette kan være at hvis en takst for 
vaksinasjon opprettes hos fastlegen vil dette være et insentiv for fastlegen til å prioritere denne 
behandlingen. Dette bør vurderes opp mot effekten og kostnadene ved å vaksinere på 
helsestasjonen. I valg av løsning og modeller bør dette avklares. Da folketrygdloven ikke omfatter 
forebygging, kan det ikke i dag opprettes en egen takst i stønadsforskriften til dette formålet alene, å 
administrere vaksine. Som oppfølging av Primærhelsemeldingen skal «forebygging i Folketrygden» 
utredes.  

Dette kan synes mest fornuftig å benytte samme modell som for barnevaksinasjonsprogrammet. Et 

rammetilskudd til kommunen kan være en mulig finansieringsmåte for et vaksinasjonsprogram for 

voksne og spesielt utsatte grupper. Kommunen kan da kjøpe fri eller pålegge fastlegene å bruke tid 

på vaksinasjon, eller velge å sette denne oppgaven ut til et vaksinasjonskontor eller helsestasjon. 

Samtidig vil en vaksinasjonstakst kunne gi mer entydig praksis på hvor mye man kan ta betalt for 

administrasjon av en vaksine. 

I dag kan kommunene ta betalt for og stå fritt til å velge den mest kostnadseffektive måten å 

organisere vaksinasjonen i sin kommune. Folkehelseinstituttet kan her komme med faglige innspill 

omkring hvilke organisasjonsformer, infrastruktur de mener er hensiktsmessige for å oppnå målet 

om høyest mulig vaksinasjonsdekning. 

Et annet element som vil være viktig å vurdere her er prinsippet om at Folketrygden ikke har som 

formål å støtte forebygging (16). Jamfør folketrygdloven § 5-1 kan det ytes stønad til behandling av 

sykdom. I kongelig resolusjon av 6. juni 2003 er det presisert at forebyggende tiltak 

(primærforebygging) faller utenfor ordlyden i folketrygdloven § 5-1.  

Administrasjon av vaksiner på blåreseptforskriftens § 4  

Legemidler til behandling og forebygging av en allmennfarlig, smittsom sykdom er fritatt egenandel. 

Fastlegen tar trolig en takst for administrasjon av vaksinene. Det er usikkert hvilken takst som 

benyttes.  

Denne gjennomgangen av finansieringsordninger viser at det trolig er ulik praksis for hvor mye 

administrasjon av en vaksine koster. Det vil derfor kunne være behov for å vurdere opprettelse av en 

fast takst for administrasjon av en vaksine. En slik takst vil måtte forhandles som en del av 

normaltariff forhandlingene. 

Som nevnt tidligere peker smittevernlovens § 6-1 på rett til smittevernhjelp, og at smittevernhjelp 

nevnt i dette leddet ikke kan nektes med den begrunnelse at det ikke er dekning for utgiftene på 
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vedtatte budsjetter. Smittevernlovens § 6-2 peker videre på at Helse- og omsorgsdepartementet kan 

bestemme at tjenester eller tiltak etter loven skal være gratis for den som er i fare for å bli smittet 

med smittsomme sykdommer, eller som allerede er det (1). Det bør derfor vurderes om ikke 

administrasjon av disse vaksinene også bør omfattes av dette. 

3.4. Finansiering av vaksiner på blåreseptforskriften § 4 som vil gjenstå 

etter opprettelse av vaksinasjonsprogram for voksne og spesielt 

utsatte grupper 
Dersom enkelte risikogrupper som i dag får vaksiner på blåreseptforskriftens § 4 flyttes til et 

vaksinasjonsprogram for voksne og spesielt utsatte grupper, vil vaksiner som gjenstår på § 4 være 

posteksposisjonsprofylakse i tillegg til vaksiner som benyttes ved utbrudd. I tillegg vil det på 

blåreseptforskriftens § 4.3 også gjenstå immunsera og immunglobuliner til forebygging og 

behandling av allmennfarlige smittsomme sykdommer, og smittsomme sykdommer.  

Det kan argumenteres for at flere av de resterende vaksiner på blåreseptforskriftens § 4 er vaksiner 

som benyttes til behandling. Refusjon av behandling dekkes normalt av blåreseptforskriftens § 2, og 

man kan da vurdere om resterende vaksiner bør flyttes til § 2 (hvor terapeutiske vaksiner også vil 

ligge). 

En utfordring med dette er at blåreseptforskriften har definerte saklige virkeområder om langvarig 

fase og langvarig behandling. Vilkåret om langvarig fase og langvarig behandling gjelder ikke for 

stønad til legemidler etter blåreseptforskriftens § 4 og § 4a. Posteksposisjonsprofylakse vil ikke være 

langvarig behandling. Dette bør da utredes nærmere ved en eventuell flytting til blåreseptforskriftens 

§ 2. 

Et annet alternativt vil være å utrede flytting av resterende vaksiner, immunsera og immunglobuliner 

som gjenstår fra blåreseptforskriftens § 4.3 til § 4.2. Disse vil da bli slått sammen med behandling av 

stønad til utgifter til antiinfektive legemidler (ATC-kode J) til behandling av allmennfarlige 

smittsomme sykdommer. 

Distribusjon av vaksiner ved flytting til blåreseptforskriftens § 2 

Ved en eventuell flytting av vaksiner fra blåreseptforskriftens § 4 til § 2 vil Legemiddelverket ha 

ansvar for å gjøre vurderinger om opptak på blåreseptforskriftens § 2. Det vil da være behov for at 

Legemiddelverket involverer relevant vaksineekspertise fra Folkehelseinstituttet i disse 

utredningene. Folkehelseinstituttet har ikke ansvar for distribusjon av legemidler på 

blåreseptforskriftens § 2. Det er lite trolig at apotekkjedene og dagens grossister vil sitte inne med et 

større vaksinelager. Posteksposisjonsprofylakse må tas innen gitte tidspunkter, og da må vaksinene 

være raskt tilgjengelige. For å sikre rask tilgang, og et beredskapslager ved et potensielt 

sykdomsutbrudd, er det viktig at distribusjonen av disse vaksinene fortsetter gjennom 

Folkehelseinstituttet.  

3.5. Behov for andre endringer i finansieringsordninger for vaksiner 
Med henvisning til delrapporten om vaksinasjonsprogram for voksne og spesielt utsatte grupper 

samt denne gjennomgangen av dagens finansieringsordninger for vaksiner har vi identifisert behov 

for ytterligere utredning for å gjennomgå egenbetaling av vaksiner. 
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Prinsipper for egenbetaling er følgende: Barn under 16 år og minstepensjonister betaler ikke 

egenandel. Legemidler til behandling av en allmennfarlig, smittsom sykdom er også fritatt egenandel. 

Prinsipper for egenbetaling av vaksiner: Vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet er gratis. Dersom 

man ønsker å tilby vaksiner gjennom et vaksinasjonsprogram for å oppnå høyest mulig dekning, bør 

det ligge et insentiv til befolkningen om å følge dette. Totalkostnaden ved vaksinasjon i program bør 

derfor være lavere enn vaksinasjon utenom program. Det bør ikke gis et dårligere tilbud i fremtiden 

til risikopasienter. 

I det videre arbeidet vil det også være hensiktsmessig å vurdere at enkelte risikogrupper skal ha 

vaksiner uten å betale egenandel selv om det ikke er allmennfarlige smittsomme sykdommer. Et 

eksempel på en slik risikogruppe er stamcelle transplanterte. Personer som har gjennomgått en 

stamellebehandling har et nedsatt immunsystem, og «kan sammenlignes med barn som ikke har 

opparbeidet seg immunitet». Det kan derfor argumenteres med at disse pasientene bør få dekket en 

vaksinasjonsstatus tilsvarende grunnvaksineringen i «barnevaksinasjonsprogrammet». 

3.6. Økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget 
 

Gjennomgangen av dagens finansieringsordninger for vaksiner viser at det er behov for en nærmere 

utredning av en mer entydig, enkel modell for finansiering av vaksinasjon i offentlig regi. Dette 

gjelder både vaksiner på blåresept blåreseptforskriftens § 4, vaksiner i vaksinasjonsprogram, samt 

administrasjon av vaksinen. 

Det anbefales å vurdere fastsettelse av en mer entydig takst/kostnad for administrasjon av en 

vaksine. 

En mer entydig finansieringsordning for vaksiner vil gi større forutsigbarhet og likhet for brukerne av 

ordningene. Konsekvenser for FHI og andre offentlige etater vil kunne være at finansiering av 

vaksiner blir mer strømlinjeformet og lik andre finansieringsordninger, samtidig som man tar hensyn 

til smittevernloven. 
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Vedlegg 
 

Vedlegg 1)  

Tabell 1. Beskrivelse av ulike vaksineløp og behov for utredninger 

Tabell 2. Detaljert oversiktstabell over dagens finansiering av vaksiner 
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