
Refleksjonsspørsmål 
 

Planlegging og administrasjon 
Overordnede faktorer i planlegging: 

• Har kommunen tilstrekkelig med kompetent personell? 

• Klarer kommunen å håndtere variasjon i vaksineleveranser (volum og vaksinetype)? 

• Er det sannsynlig at det oppstår en kommunikasjonssvikt? 

• Har kommunen organisert seg tilstrekkelig på vaksinasjonsstedet?  

• Er vaksinasjonslokalene egnet for vaksinering? 

• Er kommunens tekniske systemer (IT, strøm, ventilasjon, vanntilførsel, oppvarming etc.) sikre nok? 

• Kan innbyggernes personopplysninger komme på avveie? 

• Får alle innbyggerne et likeverdig vaksinasjonstilbud? 

• Har innbyggerne og helsepersonell den informasjonen de trenger? 

• Kan vaksineskepsisen blant innbyggere og helsepersonell øke? 

• Er det sannsynlig at det oppstår en kommunikasjonskrise? 

• Hvilke ulykker/katastrofer kan potensielt ramme kommunen? 

 

Innkalling av innbyggere: 

• Har alle innbyggerne som skulle få det, fått innkalling til vaksinering? 

• Når innkallingen frem til innbyggerne? 

• Blir innkallingen forstått av innbyggerne? 

• Kan innbyggerne få for mange innkallinger? 

• Er det sannsynlig at det kan oppstå avvik ved innkalling til dose 2? 

• Er det sannsynlig at det kan oppstå avvik fra gjeldende prioriteringsrekkefølge? 

• Er det sannsynlig at innbyggeren kan få en falsk innkalling? 

 

Distribusjon og lagring 
Mottak og lagring av vaksiner og utstyr sentralt i kommunen og på vaksinasjonsstedene: 

• Kan vaksiner og/eller utstyr leveres til feil tid og/eller sted? 

• Er det sannsynlig at leveranser av vaksiner avviker fra opprinnelig plan? 

• Er det sannsynlig at leveranser av utstyr avviker fra opprinnelig plan? 

• Håndteres vaksiner og/eller utstyr riktig ved mottak og lagring? 

• Blir vaksiner og/eller utstyr registrert riktig ved mottak? 



• Kan det oppstå tekniske feil ved utstyr (kjølebokser, kjøleskap og temperaturloggere)? 

• Brukes utstyr (kjølebokser, kjøleskap og temperaturloggere) på riktig måte? 

• Hvordan kan vaksiner og lokaler utsettes for tyveri/hærverk? 

 

Distribusjon av vaksiner og utstyr internt i kommunen: 

• Brukes det riktig utstyr under transport av vaksiner? 

• Kan det oppstå tekniske feil ved utstyr (kjølebokser og temperaturloggere) under transport?  

• Brukes utstyr (kjølebokser og temperaturloggere) på riktig måte under transport? 

• Håndteres vaksiner og/eller utstyr riktig før, under og etter transport? 

 

Forberedelser og tilberedning av vaksine 
Mottak av innbyggere på vaksinasjonsdagen:  

• Møter flere innbyggere enn planlagt opp på vaksinasjonsdagen? 

• Møter innbyggerne opp i tide til sin timeavtale? 

• Møter alle innbyggerne opp på vaksinasjonsdagen?  

• Legger vi til rette for at innbyggere vil overholde krav til smittevern på vaksinasjonsstedet? 

• Legger vi til rette for god pasientflyt på vaksinasjonsstedet? 

 

Ordinering av vaksiner:  

• Sikrer vi at det ikke ordineres vaksine til innbyggere med kontraindikasjoner? 

• Sikrer vi at det ikke ordineres vaksine til innbyggere utenfor prioritert kategori? 

• Ordinerer vi riktig vaksine til riktig innbygger? 

• Sikrer vi at kun personer med rekvireringsrett ordinerer vaksiner? 

 

Klargjøring av vaksiner og utstyr:  

• Trekker vi opp og blander ut vaksinene riktig? 

• Klargjør vi kun det antallet doser som faktisk skal injiseres? 

• Bruker vi vaksinasjonsutstyret riktig?  

• Kan det være feil ved vaksinasjonsutstyret? 

• Håndterer vi vaksinene riktig?   

• Legger vi til rette for at personell overholder krav til smittevern på vaksinasjonsstedet? 

 

Vaksinering 
Injisering og observasjon:  

• Bruker vi riktig injeksjonsteknikk? 



• Injiserer vi riktig vaksine til riktig innbygger? 

• Informere vi innbyggerne godt om mulige bivirkninger og om når de skal søke helsehjelp ved alvorlige 

symptomer? 

• Håndterer vi avfallet fra vaksineringen riktig?  

• Sikrer vi at innbyggerne ikke drar fra vaksinasjonsstedet for tidlig? 

• Vil personellet som observerer innbyggerne gjenkjenne tegn på allergisk /anafylaktisk reaksjon? 

 

Registrering og rapportering:  

• Blir det journalført etter hver vaksinasjon, og gjøres det riktig? 

• Blir det registrert i SYSVAK etter hver vaksinasjon, og gjøres det riktig? 

• Blir det registrert bivirkninger til melde.no dersom det oppstår, og gjøres det riktig? 

 


