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Spørsmål om vaksinefordeling til kommunene etter innbyggernes alder  

Eldreombudet ønsker en forsikring om at prinsippet om vaksinefordeling til kommunene 
basert på innbyggernes alder ikke forlates før gruppene med særlig høy risiko er vaksinert.  

Bakgrunnen for spørsmålene som stilles i dette brevet, er en sammenligning av informasjon 
gitt i en nyhetsartikkel fra departementet og to kilder fra Folkehelseinstituttet.  

De ulike kildene gir et uklart bilde av hvilke risikogrupper som vil være vaksinert før 
prinsippet om vaksinefordeling til kommunene etter alderen på innbyggerne, forlates.  

 

A. Vi viser til nyhetsartikkelen «Justeringer i vaksinestrategien» på departementets 
nettsider, datert 2.3.2021.  

I artikkelen står det blant annet: «Til nå er vaksinene fordelt på kommunene etter andel av 
innbyggere i den eldste aldersgruppen. […] Når de mest sårbare nå er i ferd med å bli 
vaksinert, kan vi gå over til å fordele vaksinen etter antall innbyggere. […] - FHI har allerede 
mandat til å endre fordelingsnøkkelen, slik at vaksinene kan fordeles etter folketall, og ikke 
etter alder. Jeg forventer at en slik endring kan skje i løpet av kort tid, sier helse- og 
omsorgsminister Bent Høie.»  

 

B. Vi viser til Folkehelseinstituttets rapport «Delleveranse reviderte anbefalinger for 
geografisk prioritering», datert 24.2.2021.  

I rapporten skriver FHI blant annet at «FHI anbefalte i desember 2020 en strategi som 
regjeringen så vedtok, med jevn fordeling av vaksiner til hele Norge basert på antall 
innbyggere ≥65 år i hver kommune, der det primære målet var å få vaksinert gruppene med 
høyest risiko for alvorlig sykdom og død og helsepersonell så raskt som mulig».  

Det står også at «Ifølge vaksinasjonskalenderen som beskriver hvor mange vaksinedoser vi 
vil kunne få til Norge i løpet av de neste månedene vil alle ≥65 år ha fått første dose vaksine i 
midten av april. Det betyr at vi sannsynligvis vil ha størst gevinst av å realisere geografisk 
skjevfordeling raskt.»  

 

Helse- og omsorgsdepartementet 
 
 

Ålesund, 3.3.2021 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/justeringer-i-vaksinestrategien/id2836802/
https://www.fhi.no/nyheter/2021/geografisk-malretting-av-koronavaksinasjon/
https://www.fhi.no/nyheter/2021/geografisk-malretting-av-koronavaksinasjon/
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C. Vi viser til Folkehelseinstituttets artikkel «Hvem kan få koronavaksine og når forventer 
vi å kunne vaksinere ulike grupper?», oppdatert 2.3.2021.  

Artikkelen knytter «særlig høy risiko» til «alder fra 65 år og oppover […]»:  

«Gruppene med særlig høy risiko for alvorlig forløp av covid-19 (alder fra 65 år og oppover 
samt de som er merket med * i prioriteringslisten ovenfor uavhengig av alder) bør gis en av de 
vaksinene som kan dokumentere høyest grad av beskyttelse og som til enhver tid er 
tilgjengelige.»  

Artikkelen oppgir også at «Risikoen stiger bratt fra 60-årene og oppover, både for alvorlig 
sykdom og død.»  

Artikkelen har lenke til FHIs nøkterne vaksineringsscenario gjengitt i en grafikk datert 
24.2.2021 (gjengitt nedenfor).  

Ifølge grafikken vil  

• vaksineringen av risikogruppe 3 (75–84 år) pågå ut april, og alle i gruppen har fått 
tilbud om første dose i månedsskiftet mars/april  

• vaksineringen av risikogruppe 4 (65–75 år og 18–64 år med høy risiko) pågå fra 
slutten av mars til starten av juni, og alle i gruppen har fått tilbud om første dose i 
midten av mai  

 

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/


 

  
   
side 3  www.eldreombudet.no 

 

På bakgrunn av disse kildene vil Eldreombudet stille disse spørsmålene:  

1. Hva er grunnlaget for at helseministeren 2.3.2021 uttaler at «Når de mest sårbare nå 
er i ferd med å bli vaksinert, kan vi gå over til å fordele vaksinen etter antall 
innbyggere […] Jeg forventer at en slik endring kan skje i løpet av kort tid,» når FHIs 
vaksineringsscenario datert 24.2.2021 viser at ikke alle i risikogruppene 3 og 4 vil ha 
fått tilbud om første dose før i henholdsvis månedsskiftet mars/april og midten av 
mai?  

2. Hva er grunnlaget for at FHIs rapport om geografisk prioritering datert 24.2.2021 slår 
fast at «alle ≥65 år [vil] ha fått første dose vaksine i midten av april», når FHIs 
vaksineringsscenario datert 24.2.2021 viser at ikke alle i risikogruppene 3 og 4 vil ha 
fått tilbud om første dose før i henholdsvis månedsskiftet mars/april og midten av 
mai?  

3. Hvilke risikogrupper vil være vaksinert før prinsippet om vaksinefordeling til 
kommunene etter alderen på innbyggerne, forlates?  

 

 
Vennlig hilsen  

Bente Lund Jacobsen 
eldreombud 
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