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HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE FORSLAG TIL FORSKRIFT OM 
NASJONALT VAKSINASJONSPROGRAM OG ENDRINGER I SYSVAK-
REGISTERFORSKRIFTEN 
 

Bærum kommune støtter at influensavaksinasjon inntas i det nasjonale 

vaksinasjonsprogrammet og at kommunene tilpliktes å ha dette tilbudet. 

 

Vi er usikre på nødvendigheten og nytten av at vaksinen må registreres i et nasjonalt 

register, og mener at det ikke kan forsvares å benytte store ressurser til dette formål. 

Kommunen planlegger like fullt for en registrering i forbindelse med 

pandemivaksinasjonen. 

 

 

Når det gjelder satsen kommunen kan ta for dekning av merkostnader vil kr 50 være for 

snaut hvis ansatte (kommunale eller private) skal gjennomføre vaksinasjonen, men ved 

en massevaksinasjon der frivillige vil representere en betydelig ressurs, kan muligens kr 

50 dekke de faktiske utgifter. Bærum kommune vil derfor anbefale kr 100 som en 

riktigere sats hvis kommunene skal være sikre på å få dekket sine kostnader. 

 

 

Bærum kommune planlegger for en massevaksinasjon i forbindelse med vaksinering 

mot ny influensa. Det ville vært sterkt ønskelig om denne massevaksinasjon kunne 

gjennomføres uten egenbetaling da dette gir et betydelig administrativt merarbeid og 

reduserer muligheten for å gjennomføre et slikt giganttiltak. I tillegg mener Bærum 

kommune at vaksineringen bør være kostnadsfri for å få til en optimal 

vaksinasjonsdekning. 

 

 

Vår hovedkonklusjoner: 

 

  Vi støtter at influensavaksinasjon tas inn i det nasjonale 

vaksinasjonsprogrammet, men er usikre på om nytten av registrering forsvarer 

de nødvendige kostnader knyttet til dette. 
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 Satsen for egenbetaling bør være kr 100, hvis det er meningen at denne satsen 

skal dekke kommunens utgifter. 

 

 Ved vaksinasjon i forbindelse med en pandemi bør det ikke være egenbetaling. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Frantz Leonard Nilsen 

Kommuneoverlege 

 

  

  

      


