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Kjære samarbeidspartner
Geir Stene-Larsen er bortreist denne uken, men noen oppdateringer får dere tross det.
Vi får mange henvendelser fra dere om det er mulig å skaffe mer vaksine til kommuner som av
enten har fått for lite i forhold til behovet eller for lite i forhold til nabokommuner. Vi klarer
dessverre ikke å ta hensyn til særtrekk ved enkeltkommuner som for eksempel høy andel
innvandrere, eldre eller kronisk syke eller store utdanningsinstitusjoner. Slik situasjonen er nå,
hvor nesten alle kommuner og helseforetak har for lite vaksine til å dekke risikogruppene, og alle
gjerne vil ha mer, blir vi dessverre nødt til å bruke enklere fordelingsnøkler. Men vi håper at vi i
løpet av kort tid nå vil ha jevnet ut de opprinnelige forskjellene, selv om det ennå vil ta noe tid før
alle har fått nok vaksine til risikogruppene.
De fleste har antagelig sett i media at nesten halvparten av den vaksinen Norge skulle fått i denne
uken er knust i en ulykke i produksjonslokalet i Belgia. Dette er enda mer alvorlig enn vi først fikk
inntrykk av, fordi de må gå gjennom hver enkelt eske med vaksiner og luke ut de som er ødelagt.
Det betyr både at den opprinnelig beskjeden om at leveransen ville bli ca. 200 000 doser kan bli
endret, og at vaksinen kommer til Norge flere dager senere enn forventet. Vi håper imidlertid å få
vaksinen godkjent av Statens legemiddelverk så raskt at den kan sendes ut fra begynnelsen av uke
46.
Denne forsinkelsen i leveransen skaper store problemer. Det er ekstra uheldig fordi Norge for tiden
er et av de landene som er hardest rammet av influensa. Helseministeren har derfor selv tatt
kontakt med presidenten i GSK for å gjøre ham oppmerksom på situasjonen og sikre Norge
kompensasjon for dette bortfallet av vaksine.
Vi får mange henvendelser fra grupper som mener de som nøkkelpersonell burde ha fått vaksine
nå. Vi må derfor understreke at vi til nå bare har sendt ut vaksine beregnet på risikogruppene,
altså de som har økt risiko for alvorlig sykdom, og helsepersonell. Siden pandemien ser ut til å få
et slikt forløp at samtidig fravær ikke blir høyere enn i en feriesituasjon, må vi kunne regne med at
bedriftene kan takle denne situasjonen.
Utsendingsplan for uke 46 vil bli sendt ut så fort vi har fått endelig beskjed om nøyaktig antall
doser vi vil motta.
Sp: Hvordan skal pandemivaksineringen innpasses i barnevaksinasjonsprogrammet?
Svar: Som hovedregel anbefales det 1 uke mellom pandemivaksinen og andre vaksiner. Etter
MMR-vaksine kan det være fornuftig å la det gå to uker, fordi en del barn får feber i annen uke
etter MMR. Dette må imidlertid vurderes i forhold til utbruddssituasjonen – det kan være aktuelt å
velge kortere intervaller der det virkelig haster å vaksinere.
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