
Kjære pasient! 

Folkehelseinstituttet (FHI) har utvidet rådene om koronavaksinasjon. 

Personer med alvorlig svekket immunforsvar fikk tidlig i høst tilbud om 3. dose for å få bedre 
effekt av vaksinen. Denne 3. dosen inngår nå i grunnvaksinasjonen.  

Nå er det anbefalt at også denne gruppen får en oppfriskningsdose, dette blir da 4. dose. Det 
må gå minst 3 måneder fra 3. til 4. dose.  

Folkehelseinstituttet anbefaler at personer med følgende sykdommer/tilstander tilbys en 

fjerde vaksinedose mot covid-19: 

• Transplanterte 

• Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt 

• Ved aktiv, eller nylig gjennomgått immunsvekkende behandling mot kreft 

• Alvorlig nyresvikt (grad 5) og pasienter med behov for dialyse 

• Avansert eller ubehandlet  hiv-infeksjon 

• Pågående betydelig immunsuppressiv behandling av annen årsak der indikasjon er 
vurdert av spesialisthelsetjenesten.  

• Pasienter som av ansvarlig legespesialist anser å ha svært nedsatt immunforsvar og 
som ikke inngår i en av gruppene ovenfor. 

 

Du mottar dette brevet fordi vår informasjon sier at du tilhører én av disse gruppene. 

Det er vaksinasjonstjenesten i din hjemkommune som er ansvarlig for gjennomføring av 
vaksinasjonen. Du må derfor selv ta kontakt med de som koordinerer vaksinasjon i din 
hjemkommune slik at du kan få avtalt tidspunkt for vaksinasjon. Kontaktinformasjon finner 
du på kommunens nettside.  

Dersom du allerede har mottatt 4. dose kan du se bort fra dette brevet.  

Dersom du har gjennomgått Covid siden forrige vaksinasjon må du kontakte de som 
vaksinerer i kommunen for å avklare om du trenger en ekstra dose.  

Dersom du ikke lenger bruker medisinene som gir svekket immunforsvar bes du om å ta 
kontakt med egen lege for å høre om du trenger 4. dose.  

Dette brevet kan du bruke som bekreftelse på at du får tilbud om 4. dose. Det er ikke 
nødvendig å ta kontakt med fastlegen din i tillegg. 

Dersom du har spørsmål knyttet til dette, kan du ta kontakt med avdelingen på sykehuset 
der du fikk /får behandling eller fastlegen. 


