
 
 
 

                                                            E-post mandag 26. oktober 2009 

Kjære samarbeidspartner 

 
Her er et nytt brev om status for forsendelser av pandemivaksine. I dag, mandag 26. Oktober, får 
Oslo, Buskerud, Vestfold, Asker og Bærum. Østfold og resten av Akershus får vaksine i morgen. 
Når disse forsendelsene er gjennomført, skal alle kommuner og helseforetak i landet ha fått én 
sending fra oss.  
 
Til nå har vi fordelt vaksinene etter folketallet i den enkelte kommune. Fordi minste forpakning er 
500 doser, har de minste kommunene fått litt høyere andel enn resten, men den skjevheten vil vi 
rette opp i neste utsending.  
 
Som kjent har vi til nå bare mottatt ca 5 % av de vaksinene vi har bestilt. Med de 300 000 dosene 
vi sendte ut i forrige uke og de 166 000 dosene vi sender ut i dag og i morgen, har vi formidlet litt i 
underkant av en halv million doser. De risikogruppene vi har beskrevet, omfatter ca 1 million 
mennesker.  
 
I ukene fremover skal vi få mellom 150 000 og 500 000 doser i uken inntil vi har fått de 9 
millionene vi har bestilt. Vår leverandør GSK (Glaxo Smith Kline) har lovet oss 290 000 nye doser i 
dag. Den kan vi begynne å sende ut onsdag eller torsdag hvis alt går etter planen (den må 
godkjennes av Legemiddelverket og pakkes først).  
 
Fremover har vi fortsatt som mål at alle kommuner skal få omtrent like god dekning sett i forhold 
til innbyggertallet og antall i risikogruppene. Vi vil imidlertid også ta hensyn til det epidemiologiske 
bildet og sende noe mer vaksine til de områdene som er hardest rammet først. De siste dagene har 
Østlandet og Sørlandet har vært hardest rammet, men vi får stadig flere meldinger fra Trøndelag 
og Vestlandet, og det er derfor mulig at hele Sør-Norge er angrepet. Epidemien sprer seg raskt nå. 
 
For at du skal kunne følge med på når og hvor mye vaksine din kommune vil få, har jeg lagt ved 
en tabell (se vedlegg). Den viser oversikt over de vaksinene vi sendte ut i forrige uke og de vi 
kommer til å sende ut denne uken.  
 
Her er svar på noen av spørsmålene jeg har mottatt siden sist: 
 

• Sp: Skal alle i risikogruppene ha fått to doser før resten av befolkningen får? Svar: Nei. 
Alle bør ha fått tilbud om én dose før vi begynner på dose nr 2. En dose nr 2 skal i første 
omgang tilbys alle barn under 10 års alder (men ikke til barn under 6 måneder).  

• Sp: Hvorfor anbefaler vi nå at også barn helt ned til seks måneders alder kan få vaksinen, 
når vi tidligere har satt en grense på 3 år. Svar: Fordi vi har fått nye data nå som viser at 
også så små barn tåler vaksinen godt, at de får god immunrespons – og at de trenger den.  

Ny oppdatering i morgen.  
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