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Innhenting av antall ansatte med pasientkontakt fra Fylkesmenn og Regionale helseforetak

Regjeringen har bestemt at koronavaksinasjon skal organiseres som en del av nasjonalt vaksinasjonsprogram, og at kommunene får ansvar for å informere om, planlegge, tilby og gjennomføre
vaksinasjonen. Hvis det blir aktuelt å vaksinere helsepersonell i helseforetakene og inneliggende
pasienter i landets sykehus, vil Folkehelseinstituttet i tillegg sende koronavaksine til helseforetakene,
som da vil ha det tilsvarende ansvar som kommunene overfor ansatte og innlagte.
Vi regner med at Folkehelseinstituttet vil tildele vaksinedoser ut fra gitte prioriteringskriterier til
kommuner og helseforetak, og at vaksinen vil bli levert til én mottaker per kommune/helseforetak. Vi
har tidligere bedt om leveringsinformasjon og kontaktinformasjon fra kommuner og helseforetak.
Prioriteringskriteriene er ikke kjent ennå. Vi må likevel forberede oss på en situasjon der helsepersonell og andre ansatte med pasientkontakt får tilbud om koronavaksine tidlig. Nå etterspør vi
derfor antall ansatte (helsepersonell og andre) med pasientkontakt pr. kommune og pr. helseforetak, innrapportert fra henholdsvis Fylkesmannen og Regionale helseforetak. Med pasientkontakt menes nær kontakt med pasienter ved behandling og pleie. Dette er informasjon vi kanskje
vil få bruk for når dosene skal fordeles i Norge.
Ved tildeling av doser til den enkelte kommune / helseforetak er det mange usikre faktorer. Vi ber
derfor ikke om et eksakt tall på alle kategorier av ansatte med pasientkontakt. Kategoriseringen
under er altså ingen besluttet prioritering, verken hva angår inndeling eller rekkefølge, men et ønske
om en oversikt over ulike grupper av ansatte med pasientkontakt.
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Vi ber Fylkesmannen tallfeste og rapportere følgende til FHI for hver kommune i fylket:




Helsepersonell og andre ansatte med størst sannsynlighet for å komme i kontakt med
pasienter med covid-19-smitte: Ansatte på legevakt, diagnosestasjoner og andre spesialiserte
avdelinger som arbeider med diagnostikk og behandling av mulig covid-19-pasienter.
Helsepersonell og andre ansatte med nær kontakt med pasienter ved behandling og pleie i
hjemmesykepleie og sykehjem og andre institusjoner med eldre og sårbare pasienter
(kommunalt og privat)
Ansatte med nær kontakt med øvrige pasienter ved behandling og pleie (kommunalt og
privat). For eksempel ansatte på legekontor/tannlegekontor/helsestasjoner samt for
eksempel kommunale fysioterapeuter, personell som pleier utviklingshemmede barn på
avlastning etc.

Vi ber hvert Regionale helseforetak tallfeste og rapportere følgende til FHI for egne helseforetak
samt private sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner som RHF’et har avtale med (rapporteres pr.
helseforetak/sykehus/institusjon):





Helsepersonell og andre ansatte med størst sannsynlighet for å komme i kontakt med covid19-pasienter: Ansatte i akuttmottak, ambulansetjenesten, infeksjonsmedisinske avdelinger
eller egne covid-19-avdelinger, intensivavdelinger og andre aktuelle overvåkningsavdelinger
samt de som tar prøver av slike pasienter.
Helsepersonell som jobber med de mest sårbare pasientene: Ansatte i geriatriske avdelinger,
generelle indremedisinske avdelinger, onkologiske avdelinger og liknende.
Ansatte med nær kontakt med øvrige pasienter ved behandling og pleie

Informasjonen registreres i vedlagt excel-skjema, som har separate faner for Fylkesmenn og RHF.
Utfylt skjema sendes på e-post til vaksineforsyningen@fhi.no. Bruk helst tittelen
“Koronavaksinasjon - ansatte med pasientkontakt”. Svarfrist: 18.11.2020.
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