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Høring – Program for vaksinering mot covid-19 - høringsfrist 

27.10.20 
 
Konklusjon  
Kristiansand kommune støtter høringsnotatet, men har en merknad knyttet til 
betaling.  
 

Bakgrunn 
HOD har sendt ut forslag om endring i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram – 
vaksinasjon mot covid-19. Høringsfristen er 27.10.2020. 
Departementet foreslår at covid-19-vaksinering organiseres som en del av nasjonalt 
vaksinasjonsprogram. Dette vil gi mulighet for å ha en helhetlig nasjonal plan for 
distribusjon, oversikt, gjennomføring, overvåkning og kommunikasjon. 
Departementet foreslår en ny § 4 a i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram som 

regulerer vaksinasjonsprogram mot covid-19. Bestemmelsen regulerer kommunens 
plikt til å tilby covid-19- vaksinasjon. Vaksine vil gis etter retningslinjer fra 
Folkehelseinstituttet, noe som blant annet kan omfatte retningslinjer om prioritering 
av deler av befolkningen. Kommunen kan ikke ta betalt for vaksinasjoner. 
Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram § 6 inneholder krav til kommunens 
organisering av influensavaksinasjonsprogrammet. Departementet foreslår at 
reguleringen også skal gjelde for vaksinering mot covid-19. 
 
Vurdering 
Kristiansand kommune vurderer det som fornuftig at covid-19-vaksinering organiseres 
som en del av nasjonalt vaksinasjonsprogram. Det står i ny § 4 a at kommunen ikke 
kan ta betalt for vaksinasjoner.  
Hver kommune må selv planlegge hvordan den vil organisere sitt 
vaksinasjonsprogram. Fastlegenes rolle som selvstendig næringsdrivende oppfattes 

slik at de ikke omfattes av setningen om betaling. Vi risikerer derfor at dersom 
kommunen benytter fastlegene til å gjennomføre vaksinasjoner, så vil fastlegene 
kunne ta betalt for dette, med ulike beløp. Vi ser dette som uheldig og ber om at dette 
avklares i forskriftsteksten. Vi ønsker at det avklares hvordan fastlegene skal 
kompenseres økonomisk når de deltar i nasjonalt vaksinasjonsprogram mot covid-19. 
Det er nå gjort en slik avklaring i forbindelse med årets influensavaksinasjon og vi 
ønsker tilsvarende avklaring når det gjelder en eventuell covid-19-vaksinasjon. 
Vi forventer at kommunen får tildelt vaksine i avgrensede porsjoner som skal settes ut 
fra klare prioriteringer som FHI nå arbeider med. Det er ønskelig at vi kan bruke 
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planverket for influensavaksinasjon også når det gjelder covid-19-vaksinasjon. I 
Kristiansand kommune inkluderer dette utstrakt bruk av fastlegene. 
 
 

 
Med hilsen 
 
Styrk Fjærtoft Vik  
Kommuneoverlege  
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