Forskrift om endring i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram
Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 18. desember 2020 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om
kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2 tredje ledd.

I
I forskrift 2. oktober 2009 nr. 1229 om nasjonalt vaksinasjonsprogram gjøres følgende endringer:
Ny § 6a skal lyde:
§ 6a Fastlegers oppgaver ved vaksinasjon mot covid-19
Kommunen er ansvarlig for vaksinasjon mot covid-19, jf. § 2. Fastlegen skal bidra til at egne listeinnbyggere får
tilbud om å bli vaksinert mot covid-19.
Kommunen avgjør hvordan vaksinasjonen skal gjennomføres, jf. § 6 første ledd. Dersom fastlegen skal bidra i
vaksinasjonen, jf. første ledd, skal kommunen involvere fastlegen i planleggingen. Kommunen skal vektlegge og legge til
rette for at fastlegen skal kunne oppfylle sine øvrige plikter. Aktuelle oppgaver for fastlegene er å identifisere personer på
egen liste som skal tilbys vaksine, tilby og gjennomføre vaksinasjon av listeinnbyggere på legekontoret og å samarbeide med
kvalifisert personell i hjemmetjenesten om vaksinering av egne listeinnbyggere.
Fastlegenes plikt til å bidra i vaksinasjonen forutsetter at kommunene gjør nødvendig praktisk tilrettelegging som
muliggjør at plikten kan oppfylles.
Vaksinasjonen skal gjennomføres i tråd med de til enhver tid gjeldende retningslinjer om hvem som skal tilbys
vaksine og hvordan vaksinasjonen skal gjennomføres, jf. § 4a første ledd.
Ny § 6b skal lyde:
§ 6b Økonomisk vederlag i forbindelse med vaksinasjon mot covid-19
Det ytes stønad til fastlegen for:
1. Vaksinering av egne listeinnbyggere mot covid-19. For bruk av taksten er det krav om elektronisk registrering i
sanntid i SYSVAK. Taksten honoreres med kroner 220,-. Kveld/natt og helgedag honoreres taksten med kroner 286,-.
Taksten kan også tas der hjelpepersonell utfører vaksinering på delegasjon fra fastlege. Taksten kan bare benyttes i de
tilfellene der kommunen har bedt fastlegen om å tilby vaksinering.
2. Identifisere listeinnbyggere som skal få tilbud om vaksine mot covid-19 i medhold av nasjonale retningslinjer,
uavhengig av hvor vaksinasjonen skal finne sted. Taksten honoreres med kroner 375,- per påbegynte 15. minutt. Taksten kan
bare benyttes i de tilfellene der kommunen har bedt fastlegen om å foreta identifisering.
3. Rekvirere vaksine mot covid-19 for egne listeinnbyggere der vaksinasjon utføres av annet kvalifisert
helsepersonell. Taksten honoreres med kroner 100,-. Taksten kan bare benyttes i de tilfellene der kommunen har bedt
fastlegen om å tilby vaksinering.
Ny § 6c skal lyde:
§ 6c Oppgjør mellom Helfo og kommunene ved finansiering av vaksine mot covid-19
Kommunene bærer, gjennom rammeoverføringer fra staten, det økonomiske ansvaret for å vaksinere befolkningen
mot covid-19.
Helfo refunderer fastlegenes arbeid med å vaksinere listeinnbyggere mot covid-19 etter takster som fremkommer av
denne forskriftens § 6b.
Helfo skal kreve kostnadsdekning fra kommunene for utbetalt refusjon i henhold til denne forskriftens § 6b.

II

Forskriften trer i kraft straks, og opphører den 31. desember 2021.

