E-post fredag 30. oktober 2009

Kjære samarbeidspartner
I dag fredag 30. oktober, fikk vi rede på at vi dessverre ikke får 370 000 doser slik vi var lovet,
men bare ca 200 000 doser til neste uke. Det betyr at vi må omarbeide planene, og at vi ikke får
dem ferdig før helgen. Jeg må bare beklage at slikt skjer, men dette er som sagt helt utenfor vår
kontroll. Jeg håper at vi likevel skal kunne sende deg planene for uke 46 på mandag eller tirsdag.
Selv om vi nå får langt mindre vaksine enn forutsatt, håper vi fortsatt å kunne rette opp noen
skjevheter i fordelingen til kommunene, gi mer vaksine til sykehusene, og tilføre noe mer til de
delene av landet hvor epidemien er mest aktiv, men mulighetene til dette er selvsagt blitt mindre.
Vi har fått vite at noen av de små kommunene som har fått forholdsvis mye vaksine, har valgt å gi
noen av sine vaksinedoser til en nabokommune som har fått færre doser sett i forhold til
innbyggertallet. Det er selvsagt prisverdig sett ut fra et rettferdighets- og lojalitetshensyn. Men det
er samtidig viktig å være klar over at det er en risiko ved denne typen deling. Husk følgende hvis
du planlegger å gjøre dette:
•

Temperatur. Vaksinen må transporteres og oppbevares ved 2-8 grader Celcius, ellers blir
den ødelagt.

•

Sporbarhet. Vi har oversikt over hvilke batcher som er sendt til hvilke kommuner. Husk å
føre kartotek over hvilke vaksiner dere sender fra dere til hvem slik at vi kan finne tilbake
til dem hvis vi – mot formodning – skulle måtte tilbakekalle en batch eller gi midlertidig
bruksstans.
Sluttbatchnummer. Husk å la sluttbatchnummeret på ytterpakningen (begynner på
A81C) følge hetteglassene hvis du deler opp pakninger.
Videre forsendelser. Ved de kommende forsendelsene vil ikke kommuner som har gitt fra
seg vaksine, få erstattet disse fra oss. Det har vi dessverre ikke kapasitet til å holde
oversikt over. Derfor må kommunene ordne dette seg i mellom.

•
•

Her er svar på noen spørsmål:
Sp: Kan man gi vaksine mot sesonginfluensa og pandemivaksine samtidig? Svar: Ja de kan trygt
gis samtidig. Men hvis du først velger å ikke gi dem samtidig, bør du la det gå 1 uke fra du gir den
ene typen til du gir den andre.
Sp: Bør vi bruke bedriftshelsetjenesten og skolehelsetjenesten til å vaksinere? Svar: Det er en god
idé å vaksinere barn og lærere i barnehager og skoler forholdsvis raskt etter at vi er ferdig med
høyrisikogruppene. Det er fornuftig å la skolehelsetjenesten gjøre dette, og kanskje du burde
forberede dem på det allerede nå (hvis du ikke alt har gjort det). Det kan også være fornuftig å
benytte bedriftshelsetjenesten til å vaksinere på arbeidsplassene, men det vil nok først og fremst
store bedrifter siden vaksinene leveres i minstepakninger på 500 doser. Bedriftshelsetjenesten må i
tilfelle få vaksiner fra kommunen.
Med dette vil jeg ønske alle en riktig god helg. I neste uke vil jeg først og fremst informere om når
neste utsending av vaksinen skjer.
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