
v4-29.07.2015 

 

Returadresse: Helsedirektoratet, Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo, Norge 

Helsedirektoratet 
Avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester 
Ingebjørg Skrindo 

Postboks 220 Skøyen, 0213 OSLO • Besøksadresse: Vitaminveien 4, Oslo • Tlf.: (+47) 47 47 20 20 

Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no 

 

HDIR Verden 43415118 
 
 
 

 

 
 
 
Brev til kommunene: Aktuell informasjon om influensavaksineringen 2021/2022 

Vaksineringen av helsepersonell og personer i risikogruppene for alvorlig forløp av 
influensasykdom starter i oktober, men med lokale variasjoner. Nedenfor finner dere aktuell 
informasjon som kan brukes i deres arbeid. 
 

Arbeidsgivers ansvar 
Som arbeidsgiver for helsepersonell eller andre ansatte som er i nærkontakt med pasienter, har 
du plikt til å informere om og tilby gratis influensavaksine til disse gruppene. 
Folkehelseinstituttet har laget informasjonsmateriell om influensavaksinering som du kan 
benytte fritt. Det er viktig at flest mulig av personellet med pasientkontakt tar årets 
influensavaksine og dermed beskytter seg selv mot sykdom, og sine pasienter mot smitte. 
Det er ekstra viktig å ta influensavaksinen denne sesongen, da vi forventer en kraftig sesong 
både i antall smittede og antallet alvorlig syke pasienter.  
 
Alt helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten med pasientkontakt er blant 
målgruppene for influensavaksinasjonsprogrammet – både for å beskytte pasientene og de 
ansatte mot influensainfeksjon. Vi oppfordrer til at det legges til rette for at det er enkelt for 
disse gruppene å få tatt vaksinen. 
 
Ingen vaksinemangel i år 
Det var utfordringer knyttet til tilgjengelighet av vaksine under fjorårets utrulling. Dette skal 
ikke være en problemstilling for sesongen 2022/22. Tilgangen beskrives som stor, og det er ikke 
sannsynlig at det går tomt for vaksine. Det er viktig at ingen lar være å vaksinere seg fordi de 
anser behovet hos andre til å være større, det er nok vaksine til både helsepersonell og 
risikogrupper.  
 
Aktuelle problemstillinger 

 Under pandemien har vi vært tilnærmet influensafrie i Norge. Når reiseaktiviteten øker, vil 
influensaen komme tilbake og spre seg i Norge igjen.  

 Siden det er en stund siden vi har hatt en normal influensasesong, vil mange mangle immunitet 
mot nye influensavirus.  
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 Det kan bety flere smittede og flere i risikogruppene med alvorlig sykdom. 
 

Meir informasjon: 
 Det utvikles en informasjonskampanje for å øke vaksinasjonsgraden hos helsepersonell som går 

i sosiale medier og fagmedier fra uke 42/43  

 temaside for influensavaksine    
informasjonsmateriell om influensavaksine (FHI)    
NYTT i 2021:  
– animasjonsfilmer til risikogrupper og helsepersonell 
– influensavaksine på 1-2-3 – forenklet informasjonsskriv   
– informasjonsfilm med Camilla Stoltenberg dubbet og tekstet på flere språk  
– informasjonsskriv for ulike målgrupper tilgjengelig på mange språk 

 
 

Har du faglige spørsmål om influensavaksine som ikke besvares på FHIs nettsider? 
Da kan du kontakte FHI på vaksine@fhi.no  
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Johan Georg Røstad Torgersen e.f. 
direktør 
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