Direktoratet for e-helse
Postboks 221 Skøyen
0213 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

19/5304-66

16. september 2020

Tillegg til tildelingsbrev nr. 7 - nasjonal plan for vaksinasjon mot covid-19
Helse- og omsorgsdepartementet gir Direktoratet for e-helse i oppdrag å bistå
Folkehelseinstituttet i arbeidet med å utarbeide en nasjonal plan for vaksinasjon som
inkluderer å forberede, gjennomføre og følge opp vaksinasjon mot covid-19. Arbeidet skal
skje i samarbeid med Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk og Direktoratet for e-helse.
Representanter fra kommuner, helseforetak og fylkesmannsembeter skal involveres der det
er relevant. I tillegg skal Folkehelseinstituttet vurdere eventuell medvirkning fra
brukergrupper og pasientforeninger.
Nasjonal plan for vaksinasjon mot covid-19 skal bygge på eksisterende planverk og omfatte
forslag til forberedelser, gjennomføring og oppfølging ved vaksinasjon mot covid-19, og skal
blant annet inkludere følgende elementer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisering på nasjonalt nivå
Anbefalinger om praktisk gjennomføring av vaksinasjon i kommunene og
spesialisthelsetjenesten, med kostnadsberegninger
Oppdatering, utvikling og implementering av nødvendige veiledere
Anskaffelse av vaksiner og utstyr til vaksinasjon
Distribusjon og håndtering av vaksiner og utstyr til vaksinasjon
Anbefalinger om mål for vaksinasjonen og kriterier for bruk av ulike vaksiner
Anbefalinger om prioritering av grupper for vaksinasjon
Kommunikasjon til befolkningen om vaksinasjonen
Kommunikasjon, råd og retningslinjer til aktører som har ansvar for vaksinasjon, eller er
involvert i vaksinasjon
Analyser og forskning, herunder overvåking av effekter og bivirkninger
Behov for regelverksendringer

Postadresse
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo
postmottak@hod.dep.no

Kontoradresse
Teatergt. 9
www.hod.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
983 887 406

Avdeling
E-helseavdelingen

Saksbehandler
Darlén Gjølstad
22 24 87 39

•
•
•
•

Behov for og forslag til utbedring av registre og elektroniske løsninger
Vurderinger om behov for samfunnsøkonomiske analyser
Internasjonalt samarbeid
Evaluering

Folkehelseinstituttet skal, i samarbeid med aktørene beskrevet over, legge til rette for at
gjennomføring av vaksinasjon mot covid-19 kan starte opp innen 1. desember 2020. Planen
for vaksinasjon mot covid-19 skal oppdateres løpende. Departementet holdes informert på
egnet vis, fortrinnsvis gjennomføres ukentlige statusmøter.
Deloppdrag
Folkehelseinstituttet skal, i samarbeid med aktørene beskrevet over, gjøre en overordnet
vurdering av organiseringen av vaksinasjon mot covid-19, herunder hvorvidt vaksinasjonen
bør organiseres som et nasjonalt vaksinasjonsprogram. Instituttet skal også vurdere
spørsmål om egenbetaling ved vaksinasjon. Instituttet skal levere en oversikt over sentrale
oppgaver i planen for vaksinasjon, som inkluderer milepæler og en beskrivelse av de
involverte aktørenes roller og ansvar, med en vurdering av risiko for progresjon av de ulike
elementene som anses nødvendig for gjennomføringen. Deloppdraget har frist
18. september.
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