
 

                                                         E-post torsdag 29. oktober 2009 

Kjære samarbeidspartner 
 
I dag torsdag 29. oktober arbeider vi med planene for uke 46 (9-15 november). Det er et 
komplisert puslespill hvor vi må ta hensyn til mange forhold. Vi har fortsatt behov for å rette opp 
noen skjevheter i fordelingen til kommunene, vi ser at det er behov for å gi mer til sykehusene, og 
vi ser at utbredelsen av epidemien gjør det nødvendig med noen justeringer. Derfor blir ikke denne 
rapporten ferdig før tidligst i morgen.  
 
Vi har delt ut 466 000 doser, og vi vet at en stor andel av disse vaksinene allerede er satt. Det 
kommer statig inn rapporter i vårt vaksinasjonsregister (PANVAK), men kl 13 i dag hadde vi 
fortsatt bare fått inn 50 000 vaksinasjonsmeldinger.  
 
De fleste bruker vårt internettbaserte PANVAK til å registrere meldingene, men noen sender 
meldinger på papir. Bruk helst internettregistreringen, men hvis ikke det går, send oss 
registreringene minst en gang per uke slik at ikke etterslepet blir for stort. Det blir vanskelig å 
holde oversikt hvis det går for lang tid fra du setter vaksinene til du registrerer den. Husk å skrive 
inn hele personnummeret! 
 
Fra neste uke vil vi lage oversikter over hvor mange som er vaksinert i hvert enkelt fylke og hver 
kommune/bydel i ulike aldersgrupper. Disse statistikkene vil vi bruke til vår videre planlegging, 
men du vil også få tilbake slik at du kan bruke den i ditt arbeid. 
Jeg vil minne om at vaksinene blir ødelagt hvis de blir utsatt for frost. Vi har fått meldinger om at 
en del vaksiner er gått tapt fordi kjøleskapet har holdt for lav temperatur.  
 
Vi leter fortsatt etter cellekulturbaserte vaksiner som kan gis til personer med alvorlig eggallergi. 
Foreløpig har vi ikke fått positive svar. Men jeg vil minne om at det bare er personer med virkelig 
alvorlig eggallergi (anafylaktisk sjokk) som ikke bør få Pandemrix. Kravet er at influensavaksiner 
ikke skal inneholde mer enn 1 mikrogram eggprotein per dose. Sesonginfluensavaksinen 
inneholder normalt 150 ng eggprotein per dose, mens Pandemrix bare inneholder ca 2,5 ng per 
dose.  Dette er så lite at selv personer med ganske sterk eggallergi kan få den hvis det skjer under 
betryggende overvåkning. 
 
Her er svar på noen av spørsmålene jeg har mottatt siden sist: 
 

• Sp: Kan vi få lister over hvor mange personer det enkelte vaksinasjonssted har vaksinert? 
Svar: Dessverre. Vi får ikke opplysninger om vaksinasjonssted og kan derfor bare lage 
statistikker for de vaksinertes bosted som vi finner ut fra personnummeret.  

• Sp: Hva er forskjellen på ”risikogruppe” og ”prioriterte grupper”? Svar: Risikogrupper er 
personer som har økt sjanse for å få et alvorlig sykdomsforløp hvis de blir smittet som 
gravide, sterkt overvektige og personer med hjertesykdom, lungesykdom eller diabetes. 
Prioriterte grupper er yrkesgrupper som er spesielt viktige for kritiske samfunnsfunksjoner, 
for eksempel politi, brannvesen, el-forsyning osv. Siden svineinfluensaepidemien er 
forholdsvis mild, er det imidlertid bare utvalgte deler av helsepersonellet som er definert 
som prioritert gruppe i vårt vaksinasjonsprogram. Ingen andre yrkesgrupper får forrang 
fremfor andre. Se også pandemi.no  
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