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Anbefaling om ny oppfriskningsdose koronavaksine for flere grupper 
Overvåkingen vår viser at koronasmitten nå øker. Vaksinasjon er fremdeles 
hjørnesteinen i regjeringens beredskap og vi har sørget for nok tilgjengelig vaksine.  
 
For at de mest sårbare innbyggerne skal være bedre beskyttet starter vi nå vaksinering 
med ny oppfriskningsdose til de eldste innbyggerne. Dette vil for de fleste være en 
fjerde dose koronavaksine. 
 
Det har i en periode vært tilbud om en fjerde vaksinedose til de eldste, som har størst 
risiko for alvorlig forløp ved smitte med koronavirus. Relativt få har benyttet seg av 
dette tilbudet.  
 
På bakgrunn av råd fra Folkehelseinstituttets som regjeringen nylig har mottatt, 
anbefaler vi nå en ny oppfriskningsdose koronavaksine for alle personer fra 75 år og 
oppover med oppstart 1. juli 2022.  
 
Folkehelseinstituttet anbefaler følgende prioriteringsrekkefølge: 
 

1. Sykehjemsbeboere og sårbare personer som er 75 år og eldre med 
hjemmesykepleie 

2. Aldersgruppen 80 år og eldre 
3. Aldersgruppen 75-79 år   

 
Vi er godt kjent med at vaksinering midt i ferien vil være krevende for mange 
kommuner. Jeg vil derfor understreke at vaksineringstempoet må tilpasses 
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Side 2 
 

kommunenes kapasitet og at det er rom for å finne gode løsninger lokalt for å gi fleste 
mulig i målgruppen et tilbud – uavhengig av prioriteringsrekkefølge. Jeg vil også 
understreke at det ikke kreves at kommunene skal beordre helsepersonell på jobb nå i 
sommermånedene. Det er likevel ønskelig at kommunene nå har et tilbud til 
målgruppen.  
 
Kommunene må også planlegge for å tilby fjerde dose til personer fra 65 år og 
oppover samt personer mellom 18-64 år med underliggende sykdommer fra 1. 
september. Pandemien er uforutsigbar, og kommunene må fortsatt være forberedt på at 
det kan komme endringer når det gjelder oppstart av vaksinasjon av disse gruppene og 
andre grupper.  
 
Staten vil dekke kommunenes kostnader til gjennomføring av vaksinasjonsprogrammet 
fullt ut, på samme måte som tidligere. Dette gjelder også når apotek utfører 
vaksinasjon på vegne av kommunen, hvor tidligere ordning med direkteoppgjør fra 
Helfo videreføres. Kommunene kan også selv inngå avtale med andre private aktører 
om å forestå vaksinering, slik som tidligere. I sistnevnte tilfeller må kommunen selv 
avtale pris og stå for utbetaling til aktuelle aktør. Det er besluttet å endre ordningen 
med direkteoppgjør fra Helfo slik at den også skal omfatte andre private aktører enn 
apotek og at Helfo skal kreve kostnadsdekning fra kommunene. Det tas sikte på å 
iverksette endringene fra 1. september. I tillegg videreføres gjeldende regler om 
refusjon ved fastlegenes arbeid med å vaksinere listeinnbyggere mot covid-19 ut juni 
2023.  
 
Det vises ellers til Folkehelseinstituttet og informasjonsbrev om bestilling og 
gjennomføring. 
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