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Kjære samarbeidspartner  

 
Jeg får mange meldinger fra dere om at vaksinasjonsarbeidet nå er i full gang de fleste steder, at 
det er stor pågang, og at mye av skepsisen mot vaksinen er borte hos folk. Det er flott. Stå på!  
 
Samtidig ser jeg at mangelen på vaksine gjør det vanskelig for deg og dine kolleger å planlegge 
arbeidet effektivt. Det er det dessverre ikke så mye å gjøre med. Hadde vi fått vaksinen for et par 
måneder siden, kunne vi ha samlet opp og ventet med å sende ut til vi hadde nok til alle, men nå 
når epidemien er i gang, må vi få vaksinene ut så snart de kommer til landet. 
 

• I dag, tirsdag 27. oktober, får Østfold og siste del av Akershus vaksine. Dermed skal alle 
kommuner og helseforetak i landet nå ha fått én sending. I går har vi mottatt 290 000 nye 
doser. De håper vi å kunne sende ut i slutten av denne uken eller i begynnelsen av neste.  

• Fordi vi får vite så sent hvor mye vaksine vi får fra vår leverandør GSK, er det ikke mulig å 
informere deg i god tid før du får vaksinen. Så snart vi har det klart, kommer jeg imidlertid 
til å sende ut en detaljert liste over hvor mye vaksine den enkelte kommuner kommer til å 
få i neste sending. I tillegg vil vi sende deg en egen e-post uken før leveransen. I den vil 
du få vite hvor mange doser du kommer til å få, men vi klarer dessverre ikke å angi 
nøyaktig hvilken dag du vil få den.  

• Vår transportører fra Europharma kjører ut vaksinene med kjølebiler fra mottaket på 
Østerås til hele landet. Det er et stort og komplisert arbeid, og det er ikke alltid mulig å 
forutse hvor mange leveranser hver bil rekker om dagen. Men sjåføren vil ringe deg eller 
den kommunen har oppgitt som kontaktperson, senest 2 timer før han er fremme. 
Vaksinene kan ankomme i tidsrommet 08 – 18 på hverdager, ikke i helgene. 

• Det er veldig viktig at din kommunes kontaktperson er tilgjengelig når kjølebilen kommer. 
Sjåførene leverer ikke ut vaksinene hvis det ikke er noen der. Vær så snill å ta godt imot 
dem. Noen få steder har kontaktpersonen lagt på røret eller svart at de ikke har tid til å 
snakke.  

• Husk at pakningsvedlegget som følger med vaksinen er feil, og at kommunen selv må 
skrive ut et nytt vedlegg fra Legemiddelverket eller Folkehelseinstituttets hjemmesider. 

Vi får mange henvendelser fra publikum fra hele landet. Mange er usikre på hvor de skal henvende 
seg for å få vite hvor og når de kan få vaksinen. Jeg vet at det er vanskelig å informere om dette 
når leveringssituasjonen er så usikker som den er, men jeg tror likevel at det vil være fornuftig å 
sørge for at alle i det minste får vite hvor de skal få for å få vaksine og hvem som skal ta den. 
Måten det gjøres på, må tilpasses den enkelte kommune. Vi vet at noen kommuner har sendt ut 
brev til alle innbyggere, andre har opprettet en egen opplysningstelefon, og mange har egne 
nettsider.  
 
Det ser nå ut til at epidemien er i full gang i hele Sør-Norge. I den neste forsendelsen vil denne 
delen av landet få mest vaksine.  
Her er svar på noen av spørsmålene jeg har mottatt siden sist: 
 

• Sp: Kan privatpraktiserende legespesialister og deres ansatte få tilsendt vaksine fra 
Folkehelseinstituttet? Svar: Dessverre klarer vi ikke å levere til så mange enkeltbestillere. 
Derfor må de bruke kommunens vaksinasjonsapparat. Men kommunen kan avtale med 
privatpraktiserende legespesialister at de skal bistå i vaksinasjonsarbeidet, og da kan 
kommunen levere ut vaksiner til dem.  

• Sp: Skal de som har hatt influensa, ta vaksinen? Svar: De som har fått påvist H1N1 ved 
laboratorieprøve, trenger ikke å ta vaksinen. De som har vært nærkontakter til slike 
pasienter og har hatt typiske influensasymptomer, behøver heller ikke å ta den. Men det er 
ikke farlig å ta vaksinen om man allerede skulle ha hatt influensa.   
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