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Helse- og omsorgsdepartementet 
postmottak@hod.dep.no 
 

Kristiansand, 24.10.2016 
 
 

Høringsuttalelse om endring av 
«blåreseptforskriften» for vaksiner mot 
meningokokksykdom 
Vi viser til departementets høringsnotat av 30. september 2016. Smittevernlegene organiserer 
kommunale smittevernleger i en rekke av landets kommuner og avgir med dette følgende uttalelse. 

Vaksinasjon av nærkontakter 
Den smittevernmessige håndteringen etter et tilfelle av meningokokksykdom håndteres som regel av 
kommunens smittevernlege. Denne håndteringen kan inkludere vaksinasjon av nærkontakter. 
Omfanget av slik vaksinasjon drøftes som regel mellom kommunelegen og Smittevernvakta ved 
Folkehelseinstituttet, som «godkjenner» bruken med henvisning til følgende bestemmelse i 
forskriften § 4: 
 

«Preparatene rekvireres fra og utleveres av Folkehelseinstituttet som foretar en nærmere 
vurdering av om indikasjonen i det enkelte tilfelle er i samsvar med denne paragrafen.» 

 
Dette fungerer bra i dag bortsett fra at de nye vaksinene mot meningokokksykdom forårsaket av 
serogruppe B ennå ikke er tatt inn i forskriften § 3 punkt 4. Departementets endringsforslag rydder 
opp i dette. Vi støtter dette. Det er ingen grunn til å håndtere disse vaksinene på annen måte enn 
vaksiner mot meningokokksykdom forårsaket av andre serogrupper. 

Annen vaksinasjon mot meningokokksykdom 
Departementet foreslår enkelte andre endringer for å gjøre det mulig å vaksinere noen få særlig 
utsatte pasienter mot alle meningokokksykdom av alle serogrupper: 
 

 Dagens forskrift Nytt forslag 

Første indikasjon Til personer under 25 år uten 
miltfunksjon. 

Til personer med nedsatt eller 
manglende miltfunksjon. 

Andre indikasjon - Til personer med alvorlig 
medfødt eller ervervet 
komplementdefekt. 

 
Vi støtter forslaget. Vi regner med at indikasjonen komplementdefekt gjelder for vaksinasjon mot 
alle serogrupper av meningokokker. Videre er det naturlig å gi legen som diagnostiserer eller følger 
opp pasienten for komplementdefekten, får et ansvar for å sørge for vaksinasjon, enten selv eller i 
samarbeid med fastlegen eller et vaksinasjonskontor. 
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Angivelse av vaksinepreparater 
Departementet foreslår at bestemmelsene nevnt over skal gjelde følgende generisk angitte 
preparater: 
 

«Meningokokk A+C+W+Y vaksine  
Meningokokk C-vaksine.  
Meningokokk B-vaksine» 

 
Vi støtter utvidelsen. 
 
Vi vil likevel legge til følgende: For disse preparatene finnes det i dag produkter med 
markedsføringstillatelse i Norge. Vi antar imidlertid at det kan komme nye produkter til, for eksempel 
nye enkeltserogruppe-vaksiner eller nye kombinasjonsprodukter. Det er uheldig dersom forskriften 
må endres hver gang det skjer. 
 
Vi foreslår derfor at departementet vurdere å forenkle forskriften til å angi bare 
«meningokokkvaksine». Dermed overlater man til Folkehelseinstituttet i samråd med rekvirerende 
lege å velge riktig produkt blant de som er tilgjengelige. Endringen vil være i tråd med angivelsen i 
samme forskrift for pneumokokkvaksiner. Der finnes også flere ulike produkter. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Preben Aavitsland 
leder 
 
 
 


