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Felles løft for økt dekning av influensavaksinering av helsepersonell - hvordan registrere 

Vi viser til Helsedirektoratets brev av 28. september 2018 om økt dekning av 
influensavaksinering blant helsepersonell. Vi har mottatt henvendelser om hvordan dekningen 
bør registreres for at man skal kunne få sammenlignbare tall.  
 
Registrering av dekning av influensavaksinering av helsepersonell er frivillig og det er ikke krav 
om rapportering.  Helsedirektoratet vil oppfordre kommunene og helseforetakene om å 
gjennomføre dette for å få mer kunnskap om hvilke tiltak som virker og for å kunne følge 
utviklingen i over tid. 
  
Helsedirektoratet anbefaler at man i nevneren ikke tar med ansatte som er langtidssykemeldt 
eller i permisjon. Dette har vært anvendt av Oslo Universitetssykehus tidligere.  
 
Når det kommer til telleren er vi gjort oppmerksom på at det nå er to metoder i bruk – satte 
vaksiner og distribuerte vaksiner. Det mest korrekte tallet er selvfølgelig antall satte vaksiner. 
Imidlertid vet vi fra store foretak hvor man driver desentralisert vaksinasjon at dette kan være 
mer utfordrende å få til.  
 
Helsedirektoratet mener at økt vaksinasjonsdekning er hovedmålet. Hvis det blir for 
ressurskrevende å registrere antall satte doser, mener vi det er helt akseptabelt å bruke 
distribuerte doser i telleren så lenge man opplyser hvilke data man har brukt.   
 
 
Vi ønsker dere lykke til med arbeidet! 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Svein Lie e.f. 
Direktør 

Andreas Skulberg 
Avdelingsdirektør 

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se 
mottakerliste nedenfor. 
Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se 
mottakerliste nedenfor. 
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