
Risk gruplarındaki kişiler belediyelerde 
ücretsiz grip aşısı yaptırabilecek 
 
Hükûmet şimdi de risk gruplarındaki kişilere belediyelerde ücretsiz grip 
aşısı yapılmasını sağlamıştır. Bunun yanı sıra, 50 kron’luk bir katılım payı 
karşılığında aşılarını kendi hekimlerinde yaptırabilecekler. «Frikort» kartı 
olan kişiler için aşılanma, aile hekimlerinde de ücretsiz olacaktır. 
 
- FHI, Covid-19'a ek olarak, şiddetli bir grip ve RS virüsü mevsimiyle karşı karşıya 
olabileceğimizi duyurmuştur. Risk gruplarının yüksek oranda grip aşısı yaptırması bu nedenle 
önümüzdeki mevsimde ayrı bir önem taşımaktadır. İşte bu nedenle, çocuklar da dahil olmak 
üzere risk gruplarında olanların büyük çoğunluğunu grip aşısı yaptırmaya özellikle teşvik 
etmek istiyorum, diyor Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı Bent Høie. 
 
Risk grubundaki çocukların grip nedeniyle hastaneye yatırılma olasılığı daha yüksektir. 
- Önceki yıllarda risk grubundaki çocukların yüzde 20'sinden daha azı aşı olmuştu. Aşılanma 
olanağını herkesin bildiğinden emin olmalıyız. Getirdiğimiz başka bir yeni uygulama, erken 
doğan çocuklara beş yaşını doldurana kadar aşı önerilmesidir, diyor Høie. 
 
2020'den önce risk gruplarında olanlar, asıyı yapan kişinin aşıyı uygulamak için ne ücret 
istediğine göre, grip aşısı için 175 ile 575 kron arasında bir ücret ödemek zorundaydılar. 
2020'de Hükûmet, risk gruplarındaki kişilere grip aşılarını aile hekimlerinde 50 kronluk bir 
ücret karşılığında, «Frikort» kartları olanlara ise bunu ücretsiz yaptırabilme olanağı tanımıştır. 
 
- Bu uygulama, bu yıl genişletilecek. Risk gruplarındaki kişilere belediyelerde ücretsiz aşı 
yaptırılacaktır. Risk gruplarındaki hastaların aile hekimlerinde 50 kron karşılığında 
aşılanabilmesinin önünü açan uygulamaya devam edilecektir. Bu, «Frikort» (ücretsiz tedavi 
kartı) sahibi olanlar için ücretsiz olacaktır, diyor Høie. 
Belediyelerin «Daha hazırlıklı normal bir günlük yaşam» kapsamında seferberlik durumunda 
bulunmalarından dolayı, korona aşısı yaptırma kapasiteleri yüksektir. Bu durum, grip 
aşılaması kapsamında yararlı olacaktır. 
 
Grip aşılama programı kapsamındaki aşı, Ekim ayı içerisinde kullanıma sunulacaktır. 
 
Halk Sağlığı Enstitüsü, 2021/2022 dönemi için risk grupları ve sağlık personeli için toplam 
1,84 milyon doz tedarik etmeyi başarmış olup, bunun yaklaşık 241.000 dozu sağlık 
personeline ayrılmıştır. Bu, aynı zamanda en yaşlı ve en savunmasız olanlar için 40.000 doz 
etkisi arttırılmış aşıyı da kapsamaktadır. Bu, 1,2 milyon dozun sipariş edildiği 2020'ye kıyasla 
önemli bir artıştır. Bu yılki sipariş, hedef gruplarda %100 ve sağlık personelinde %75'lik bir 
kapsama oranı sağlayabilecektir. 
 



- Aşılama konusuna olan ilginin bu sonbahar döneminde de büyük olmasını ve aile 
hekimlerinin risk gruplarındaki hastalarını ofise geldiklerinde aşı olmaya teşvik etmelerini 
umuyoruz, diyor Høie. 
 
Hastayla temas halinde olan sağlık profesyonellerinin yanı sıra, domuz yetiştiricileri ve canlı 
domuzlarla yakın temasta bulunan diğer kişilere de ücretsiz aşı yaptırma olanağı verilecektir, 
ancak işverenin aşıyı uygulama maliyetini hâlâ kendisi karşılaması gerekmektedir. 
 
Aile hekimlerine aşıyı uygulamaları için belli bir ücret verilecektir. İş durumunda enfeksiyona 
maruz kalabilecek personel olması durumunda işveren, grip aşısı hakkında çalışanların 
bilgilendirilmesini ve aşı masraflarının karşılanmasını sağlamalıdır. Sağlık personelinin 
aşılanması ise daha önceden uygulanan ödeme modellerine göre, aynı şekilde yapılacaktır. 
 
Norveç İstatistik Kurumu’nun (SSB) 2020/2021 yılları istatistikleri, 65 yaş ve üzeri kişiler 
için aşıların kapsama oranının yüzde 48 civarında olduğunu gösteriyor. Rakamlar, aynı 
zamanda hasta olan yaşlılar arasında daha yüksek ve risk gruplarında olan gençler arasında ise 
daha düşüktü. 
 
Aşağıdaki kişiler risk grupları olarak adlandırdığımız gruba dahildir ve onlara ciddi 
hastalık riskinin artması nedeniyle grip aşısı önerilmektedir (Bilgilerin tamamına 
erişebilmek için Halk Sağlığı Enstitüsü'nün sayfalarına bakınız): 
 
• 65 yaş üstü herkes 
 
• Huzurevlerinde ve bakım evlerinde yaşayanlar 
 
• Kalp ve akciğer rahatsızlıkları, şeker hastalığı, karaciğer veya böbrek yetmezliği, nörolojik 
hastalıkları, zayıflamış bağışıklık sistemi olanlar (ve yakınları) ve çok şiddetli obezitesi olan 
çocuklar ve yetişkinler 
 
• 2. ve 3. trimesterdeki (dönemdeki) hamileler ve kronik hastalığı olan, veya sağlık 
profesyoneli olan 1. trimesterdeki (dönemdeki) hamileler 

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/

