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Tillegg til tildelingsbrev nr. 5 2020 til Helsedirektoratet - rett til rekvirering 
av influensavaksine 

Helse- og omsorgsdepartementet viser til Helsedirektoratets tildelingsbrev for 2020 og til 
vedlagte vurdering fra Legemiddelverket. 
 
Departementet viser videre til innst. 11 S (2019–2020) fra Stortinget, hvor helse- og 
omsorgskomiteens flertall ber departementet utrede hvordan de nødvendige regelendringer 
gjennomføres, slik at farmasøytrekvirering av vaksine mot sesonginfluensa er på plass før 
influensasesongen 2020–2021. 
 
Nær 1,6 millioner mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av 
influensa. Vi har som mål å oppnå 75 prosent vaksinasjonsdekning mot sesonginfluensa for 
denne befolkningsgruppen, men er fortsatt et godt stykke unna å nå dette målet. Helse- og 
omsorgsdepartementet ga derfor i i 2018 Helsedirektoratet, Legemiddelverket og 
Folkehelseinstituttet oppdrag med et overordnet formål om å øke tilgangen til vaksinasjon for 
alle grupper, og å bidra til å oppnå målet om 75 prosent dekningsgrad for 
sesonginfluensavaksine blant grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Det er 
fortsatt behov for å bedre vaksinasjonsdekningen, men innsatsen de siste årene har allerede 
gitt en dobling av antallet vaksinerte blant de med økt risiko. 
 
Å gi flere helsepersonellgrupper rekvireringsrett kan bidra til å øke tilgangen til vaksine, og 
dermed også øke antallet vaksinerte i befolkningen, både i risikogruppene og befolkningen 
for øvrig.  
 
Helsedirektoratet, i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Legemiddelverket og andre 
relevante aktører bes om å: 
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Side 2 
 

 vurdere om det er behov for å gi flere grupper av helsepersonell enn farmasøyter rett 
til rekvirering av influensavaksine, utover grupper av helsepersonell som allerede har 
slik rekvireringsrett i henhold til dagens regelverk.  

 utrede hvilke regelverksendringer, som er nødvendige for at farmasøyter og eventuelt 
andre foreslåtte grupper av helsepersonell kan gis rett til rekvirering av 
influensavaksine, og utarbeide forslag til slike endringer. 

 vurdere eventuelle øvrige tiltak for å øke vaksinasjonsdekningen mot sesonginfluensa 
i grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa 

 
Videre bes etatene å vurdere om det er behov for å tydeliggjøre kravene til faglig 
forsvarlighet ved vaksinasjon. Hvis etatene vurderer at det er behov for slik tydeliggjøring 
skal dette gjøres på egnet måte, for eksempel i form av faglige anbefalinger, retningslinjer 
eller veileder. 
 
Målet er at aktuelle tiltak er på plass til influensasesongen 2020–2021. Helsedirektoratet 
tildeles 0,5 mill. kroner over kap. 714, post 21 i 2020 for dette oppdraget. 
 
Helsedirektoratet bes om å koordinere oppdraget, som skal sees i sammenheng med 
Legemiddelverkets vurdering datert 29. januar om at det ikke er nødvendig med lovendring 
for at farmasøyter i apotek kan gis rett til rekvirering av influensavaksine. Endelig frist for 
ferdigstillelse av forslag til regelverksendringer er 1. mai 2020. Frist for endelig ferdigstillelse 
av eventuelle faglige anbefalinger, retningslinjer eller veileder er 1. september 2020. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 Elin Anglevik (e.f.) 
 avdelingsdirektør 
 

Eirik Rødseth Bakka 
seniorrådgiver 
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