
 

 

                                                             E-post tirsdag 10. november 2009 

Kjære samarbeidspartner 

 
I dag tirsdag 10. november venter vi fortsatt på de 260 000 dosene som skulle ha kommet i går. Vi 
håper å kunne få en del av denne leveransen i morgen tidlig, men vi har ennå ikke fått endelig 
leveringsdato for hoveddelen. Vi håper å kunne gjennomføre neste ukes utsendingsprogram som 
planlagt, men vet det ikke sikkert ennå. Som du forstår, er det ikke lett å gi deg langsiktige planer 
når leveransene fra vår internasjonale leverandør forandres hele tiden.   
 
En liten trøst er det at vi antakelig vil ha fått sendt ut nok vaksine til å dekke 21 prosent av 
befolkningen i alle kommuner og bydeler i løpet av neste uke. Det skulle være tilstrekkelig til å 
dekke behovet i risikogruppene og det behovet som sykehusene har meldt inn.  
 
Mange av dere ber oss om å få vite på forhånd hvilken dag dere vil få levert vaksinen. Det har vi 
også ønsket å kunne gjøre, men vi har nylig hatt møte med vår transportleverandør Europharma 
og innser at det dessverre ikke er mulig.  
 
For å få levert ut vaksinene så fort som mulig, presser vi systemet maksimalt. Derfor er det ikke 
mulig å sette opp lister som gir garantert leveringstidspunkt. Sjåførene hjelper hverandre når det 
oppstår tekniske problemer, akutt sykdom eller trafikale problemer slik at de blir ferdig med 
ukeplanen i tide, men de klarer ikke å forutsi hvilken dag de vil ankomme på hvert enkelt sted.  
 
Jeg må bare beklage, men vi klarer ikke å imøtekomme det høyst berettigede ønsket dere har om 
dette nå. Vi håper at vi kan gjøre situasjonen litt mer forutsigbar senere når vi er kommet over i en 
fase hvor det ikke er like viktig å få vaksinene ut med det samme de kommer til landet, men det 
skal jeg komme tilbake til.  
 
Ny oppdatering i morgen.  
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