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Implementering av utvidet tidsintervall mellom første og andre vaksinedose  
 
Som tidligere informert om i informasjonsbrev utgitt 30. april er det bestemt å utvide tidsintervallet mellom 

første og andre dose av mRNA-vaksiner (BioNTech/Pfizer og Moderna) mot covid-19. Intervallet utvides fra 6 til 

12 uker for å bidra til at flere blir vaksinert tidligere. Utvidelsen gjelder fra og med gruppe 8, altså personer 

under 65 år uten underliggende sykdom samt helsepersonell. 

Første dose gir god beskyttelse mot covid-19 i minst 12 uker for disse gruppene. 

For dem med underliggende sykdom er vi mer usikre og anbefaler derfor fortsatt bare seks ukers intervall. 

Justeringene av utsendte vaksinedoser for å dekke overgangen fra 6 til 12 uker startes når kommunen nærmer 

seg å bli ferdig med å vaksinere prioriteringsgruppene 1-7 og begynner å vaksinere gruppe 8.  

Overgangen fra 6 til 12 ukers doseintervall for mRNA-vaksiner gjennomføres slik: 

• Fra uke 20 skal kommunene gå over til et 12-ukers doseintervall for personer fra og med gruppe 8, 

altså under 65 år uten underliggende sykdommer samt helsepersonell. 

• Kommunene bør fortsatt gi et 6 ukers doseintervall for dem med underliggende sykdommer. 

• Folkehelseinstituttet vil fra og med uke 20 sende ut vaksiner tilpasset doseintervall på 12 uker mellom 

første og andre dose for mRNA-vaksiner. Dette gjelder for personer som får første doser fra og med 

uke 20. Personer som har fått dose 1 før uke 20 kan fortsatt få dose 2 etter seks uker. 

• Vaksineleveransene vil øke fremover, slik at kommunene selv kan tilpasse bruk av 6 ukers og 12 ukers 

intervall innen hver enkelt kommune. Kommunene må selv ha oversikt over hvem som skal ha 6 ukers 

intervall og hvem som skal ha 12 ukers intervall og må tilpasse innkallingen til dose 2 tilsvarende. For 

alle vaksinedoser som er sendt ut til nå, altså før uke 20, vil vi sende vaksiner til dose to 6 uker etter 

dose én. 

• Når de fleste er vaksinert med dose én, vil det ikke lenger være behov for lengre doseintervaller. FHI vil 

da kommunisere når doseintervallet igjen kan forkortes. 
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