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Norges strategi for vaksineinnkjøp

• Norge er et lite marked uten egen produksjon av vaksiner

• Klart råd: Inngå i et samarbeid med andre land

• Via EU har vi fått avtaler med åtte ulike produsenter, og får
tilgang til tre ganger flere doser enn vi trenger

• Europeiske investeringer har sørget for en enorm
oppskalering av produksjonskapasiteten
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Prioritering

• Vi har prioritert de gruppene som har økt risiko for alvorlig 

forløp og død, og helsepersonell med pasientkontakt

• Regjeringen har også besluttet å vaksinere mindre grupper 

utenom det ordinære vaksinasjonsprogrammet, blant annet:

• Befolkningen på Svalbard

• Personer som jobber med vaksinelogistikk

• Forsvarspersonell i utlandet på spesielt utsatte steder

• Samfunnskritisk nøkkelpersonell
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Endringer i vaksinestrategien (1/3)

Forlenget intervall mellom første- og andredose for mRNA-

vaksinene:

• Uke 11 (15. - 20.03): Forlenget fra 3-4 uker til 6 uker

• Uke 20 (17. - 23.05): Forlenget til 12 uker for personer

under 65 år uten underliggende sykdom
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Endringer i vaksinestrategien (2/3)

Ny fordelingsnøkkel fra uke 12 (22. - 28.03)

• Fra en fordeling etter antall innbyggere over 65 år i kommunene til 

fordeling basert på antall personer i kommunene på over 18 år.

Beskjeden geografisk omfordeling fra uke 12 (22. - 28.03)

• Fem kommuner med særlig høyt smittepress over tid

fikk en økning på 20 prosent flere doser.
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Endringer i vaksinestrategien (3/3) 

De unge

• Etter risikogruppene vaksineres aldersgruppen 18 til 24 år og 

aldersgruppen 40 til 44 år samtidig.

Sterkere geografisk skjevfordeling fra uke 23 (07. - 13.06)

• 24 kommuner som har hatt høyt smittetrykk over tid

får om lag 45 % økning i andel doser frem til alle

over 18 år har fått tilbud om vaksine.
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Virusvektorvaksinene

• FHI anbefalte å ta ut AstraZeneca-vaksinen av vaksinasjonsprogrammet 
etter sjeldne, men alvorlige bivirkninger.

• Regjeringen satte ned Vorland-utvalget. De frarådet bruk av 
virusvektorvaksiner i vaksinasjonsprogrammet, men anbefalte at de skulle 
gjøres tilgjengelig utenom vaksinasjonsprogrammet. Utvalget var delt om 
hvordan dette burde skje og i hvilket omfang.

• Regjeringen har besluttet at AstraZeneca-vaksinen ikke skal
brukes i Norge, heller ikke frivillig.

• Regjeringen har besluttet at Janssen-vaksinen fortsatt skal stå på
pause i det norske vaksinasjonsprogrammet, og støtter
Vorland-utvalgets mindretall når det gjelder frivillig bruk av vaksinen.

7



Ingen er trygge før alle er trygge

• Norge var blant initiativtakerne til CEPI i 2017. Regjeringen 

besluttet i mars 2020 å gi 2,2 milliarder kroner til CEPI for 

perioden 2020-2030.

• Februar 2021 besluttet vi å gi 200 millioner kroner til CEPI

for å utvikle vaksiner som kan beskytte mot fremtidige

varianter av koronaviruset.

• Norge vil donere om lag fem millioner vaksinedoser til

det globale arbeidet for å bekjempe covid-19.
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