Fredag 23. oktober 2009

Kjære samarbeidspartner
Pandemien er en stor utfordring for oss alle. Ikke bare fordi det er krevende å håndtere
sykdommen, men også fordi det er krevende å gi god nok informasjon. I dag har vi rådet hele
befolkningen til å ta vaksinen. Det gjør naturligvis jobben enda større.
Jeg og mine medarbeidere skulle gjerne ha gitt deg og dine samarbeidspartnere detaljert, presis og
fullstendig informasjon lang tid i forveien om når vaksinene kommer til ditt distrikt og hvor mye.
Det ville gjort det mye lettere for deg å planlegge massevaksineringen i din kommune. Det ville
gjort det enklere å informere publikum og skaffe personell, lokaler og alt det andre som må til.
Det er tre grunner til at dette er vanskelig. Den ene er at vi får tilsendt vaksinen i små ukentlige
forsendelser og ikke i én enkelt stor forsendelse. Derfor har vi ikke nok vaksine til å sende ut til
alle kommuner hver gang – i hvert fall ikke så mye som den enkelte kunne trenge. Den andre er at
vi ikke vet sikkert når vi får disse forsendelsene og hvor mye vi får hver gang. Derfor kan vi ikke
på forhånd bestemme hvor store forsendelsene til hver enkelt kommune skal være. Den tredje er
at vi må ha mulighet til å kunne omprioritere hvis det skulle oppstå spesielle problemer, for
eksempel at epidemien blir ekstra kraftig i en del av landet. Derfor kan vi ikke båndlegge alt lang
tid i forveien.
Jeg vet at du og dine kolleger får en ekstra belastning på grunn av denne usikkerheten. Derfor har
jeg besluttet å ta et personlig ansvar for at du skal få vite alt jeg vet, så fort jeg får vite det. Det er
bakgrunnen for dette brevet. I ukene fremover kommer jeg til å sende ut lignende brev flere
ganger i uken, kanskje daglig, slik at du til en hver tid skal være fullt oppdatert. Jeg håper at dette
kan gjøre det litt enklere for deg å informere dine kolleger og din befolkning. Send meg gjerne en
e-post hvis du har spørsmål eller kommentarer. Jeg skal gjøre mitt beste for å svare deg fort,
eventuelt i dette informasjonsbrevet hvis det har allmenn interesse. Bruk gjerne det jeg skriver til
å informere alle dine kolleger og andre som måtte kunne ha nytte av det.
Her er noen fakta så langt:
• Vi startet å sende ut vaksiner til kommuner og helseforetak 19. Oktober (uke 43).
•
•
•
•
•
•

Nå er 300 000 doser sendt ut.
Før utgangen av neste uke (uke 44) skal hele landet ha fått første sending med vaksine.
I uke 43 har Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Oppland,
Hedmark, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, AustAgder og Telemark fått vaksine.
Akershus, Buskerud, Oslo, Vestfold og Østfold vil få vaksine i uke 44.
Når neste uke er ferdig, vil vi ha sendt ut 466 000 doser. Hvis alt går etter planen, skal vi
ha fått sendt ut 1 million doser før midten av november. Det skal være nok til å ha dekket
alle i risikogruppene.
Hvis alt går etter planen, vil vi få et sted mellom 150 000 og 500 000 vaksinedoser hver
uke frem til jul.

Ha en riktig god helg. Du får nytt brev på mandag.
Vennlig hilsen
Geir Stene-Larsen
Direktør
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Postboks 4404 Nydalen, NO 0403 Oslo

