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Kommunenes ansvar for transport til og fra vaksinasjonssted 

Helsedirektoratet har mottatt flere henvendelser knyttet til kommunenes ansvar for transport 
til og fra vaksinasjonssted.  
 
Vaksinasjonen av pasienter for covid-19 skjer i regi av Vaksinasjonsprogram mot covid-19. I 
koronavaksinasjonsprogrammet er det forutsatt at kommunene har "sørge for ansvaret", jf. 
smittevernloven § 7-1 og helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1. Utgangspunktet er at pasienter 
selv må ordne transporten til og fra vaksinasjonsstedet. For pasienter som selv ikke kan komme 
seg til vaksinasjonsstedet, må kommunen sikre at pasienten kan nyttiggjøre seg kommunens 
tilbud om vaksinasjon. Kommunen kan selv velge hvordan den ønsker å løse sitt ansvar – f.eks. 
ved transport av vaksinasjonspersonell til pasient, eller transport av pasient til vaksinasjonssted 
i egen regi eller i regi av private eller frivillige organisasjoner.  
 
I koronavaksinasjonsprogrammet er kommunene bedt av FHI å planlegge særskilt for 
innbyggere som ikke kan komme seg til vaksinasjonsstedet:  

"Tilbud om vaksinasjon i institusjons- og hjemmetjenesten: Det må planlegges spesielt 
for personer som ikke kan komme seg til vaksinasjonslokalene på egenhånd; for 
eksempel organisert transport til vaksinasjonslokalet, hjemmevaksinasjon, eller ved å 
oppsøke vaksinandene der de er (sykehjem, eldresenter, omsorgsboliger)".  

 
Kommunene bør derfor sørge for å gi informasjon om hvordan personer som ikke selv er i stand 
til å komme seg til vaksinasjonsstedet, skal få koronavaksinen.  
 
Som følge av ovennevnte, har vi lagt til grunn at Pasientreiser ikke kan benyttes på reiser til og 
fra vaksinasjon, jf. pasientreiseforskriften § 11.  
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