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Spørsmål om prioriteringer og risikogrupper når det gjelder koronavaksinasjons-programmet  
 
Slik situasjonen er nå med begrenset antall vaksiner, økende smittetall og lokale 
smitteutbrudd, og i lys av den senere tids diskusjoner og gårsdagens beslutning om en 
moderat skjevfordeling, er det naturlig at mange er kritiske og ønsker å diskutere 
vaksinestrategi og prioriteringer. FHI har fra start anbefalt at vaksinestrategien vurderes 
fortløpende. På vegne av våre medlemmer og andre kreftpasienter ønsker vi å gi innspill som 
hittil har manglet i debatten. 

Prioriteringen til FHI har hele tiden hatt som mål å redusere risikoen for død og alvorlig 
forløp ved covid-19 smitte. Dette ligger bak inndeling i de ulike risikogruppene, som FHI 
publiserte tidlig i pandemien som grunnlag for konkrete smitteråd til ulike grupper ved ulike 
smittescenarier. FHI sin inndeling i risikogrupper plasserer de mellom 65-69 år i gruppen 
«lett til moderat risiko», mens de med aktiv kreft og pågående eller nylig avsluttet 
kreftbehandling er i gruppen «moderat til høy risiko», sammen med de over 70.1 Mange av 
våre medlemmer er i risikogruppe 4, som inkluderer både aldersgruppen 65-74 år og 
personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp 
(inkludert aktiv kreftsykdom og pågående eller nylig avsluttet kreftbehandling).2 

Når det gjelder prioritering innad i denne gruppen har våre medlemmer fått opplyst fra sine 
kommuner/bydeler at kommunene går gjennom gruppen etter alder. Dvs. 74 år først, ned til 
65 år, og deretter 64 år med alvorlig sykdom ned til 18 (16 i noen tilfeller) år med alvorlig 
sykdom. 

Vi ber om en forklaring på en slik prioritering internt i gruppe 4. Vi minner om at mange av  
personene i gruppen 18-64 med alvorlig sykdom har omsorg for barn i skolealder og 
eksponeres dermed for et langt høyt antall kontakter hos de man bor med, enn de fleste i 
gruppen over 65 år.  

Den prioriteringsrekkefølgen kommunene følger innad i gruppe 4, er også i direkte strid med 
det overordnede prinsippet om prioritering i forhold til risiko. FHI publiserte nylig en studie 

 
1 https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/?term=&h=1 
2 https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#prioriteringsrekkefoelgen-
av-risikogruppene 
 



 
 

av risikofaktorer for død etter Covid-19.3 Funnene her viser at gruppen 60-69 år har 
betydelig lavere risiko enn  yngre som har kreft med spredning (2,1%. vs. 7%). Ser man på 
gruppen 70-74 år, er dødeligheten 7,8%, altså omtrent det samme som ved kreft med 
spredning. Selv om tallmaterialet i studien er begrenset, er forskjellen som avdekkes så stor 
at det må stilles spørsmål både til at kategori 4 omfatter både aldersgruppen 65-74 år og 
personer som har kreft med spredning, og at førstnevnte gruppe vaksineres fullt ut før man 
starter kreftpasientene. 

Vi ønsker en tilbakemelding og nærmere forklaring på prioriteringen av kreftpasienter opp 
mot aldersgrupper. Våre pasientforeninger er sterkt bekymret for at yngre med alvorlige 
sykdommer faktisk blir nedprioritert i vaksinekøen. 
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3 https://www.fhi.no/nyheter/2021/risikofaktorer-for-dod-etter-covid-19-forste-halvar-2020/ 
 


