
 

 
 

                                                                           E-post fredag 13. november 2009 

Kjære samarbeidspartner 

 
Jeg har nå nettopp (fredag 13. november) fått bekreftet at alle de 260 000 dosene for neste uke er 
ankommet. Det betyr at vi kan følge den planen jeg varslet onsdag. Det er imidlertid gjort noen 
justeringer, så bruk derfor den listen som er vedlagt i dagens e-post.   
 
Etter planen skal vi få 477 000 doser allerede på mandag 16/11. Hvis det skjer, vil vi kunne 
komme godt i gang med massevaksinering av den generelle befolkningen de fleste steder i landet i 
løpet av de neste par ukene. Siden det har vært så mange endringer i leveransene til nå, tør jeg 
imidlertid ikke å love noe. Vi får krysse fingre. Du skal få beskjed så snart jeg vet mer om dette.  
 

• Jeg vil minne om prosedyrene for blanding av pandemivaksinen. Husk at både emulsjonen 
(adjuvans) og suspensjonen (antigen) må ha romtemperatur før de to komponentene 
blandes. Husk å riste godt, og husk å inspisere både hetteglassene og den ferdigblandede 
vaksinen før dere setter den. Ta kontakt med oss hvis det skulle være synlige partikler i 
den eller misfarging. Vaksinen skal kastes hvis det er noe unormalt med den, men vi vil 
gjerne høre om det slik at vi kan vurdere om vi bør få den sendt tilbake til oss for analyse.  

• Vi har nå meget høy epidemiaktivitet. I forrige uke (uke 45) var 14 % av konsultasjonene 
hos allmennleger for influensalignende sykdom. Enkelte steder var tallet så høyt som 20 
%. 2 500 pasienter testet positivt på influensa laboratoriemessig. Det er de høyeste tallene 
vi noen gang har registrert. Vi har grovt anslått at kanskje så mange som 300 000 
personer kan være blitt smittet i uke 45. Det er fortsatt mest aktivitet i Sør- og Midt-Norge, 
men viruset er godt etablert også i Nord-Norge.  

• I løpet av uke 46 vil vi ha distribuert 990 000 vaksinedoser. Figuren viser et uttrekk fra 
vårt vaksinasjonsregister. Det er store lokale forskjeller. Noen steder er det fortsatt 
risikogruppene som vaksineres, andre steder er man i gang med den generelle 
befolkningen.  

 
 

• Hvis du har registrert vaksinasjonene i SYSVAK (WinMed), vil du kanskje ha oppdaget at 
vaksinasjonsdata for personer over 18 år ikke kommer med i statistikken. Det skyldes en 
datateknisk sperre som leverandørene av elektronisk pasientjournal arbeider med å 



oppheve. Etter at du har installert Profdoc sin oppdatering av WinMed Helsestasjon som 
ventes i uke 47, vil alle lagrede data bli overført SYSVAK automatisk. Derfor er det viktig at 
du registrerer disse dataene allerede nå. 

Jeg vil minne om de prioriteringsretningslinjene som nå gjelder etter at du er ferdig med å 
vaksinere risikogruppene. Som et overordnet prinsipp skal de yngste prioriteres ved 
vaksinering. Dersom en kommune har lite vaksine tilgjengelig i forhold til etterspørselen når 
allmenn vaksinasjon starter, anbefales det at følgende grupper vaksineres først:   

1.  Husstandsmedlemmer/nærkontakter til: 

- personer i risikogruppene som er frarådet å ta vaksine 
- spedbarn under 6 måneder 
- gravide i første 12 uker av svangerskapet 

2. Personer som har tett kontakt med svinebesetninger  

 
 
Vennlig hilsen 
 
Geir Stene-Larsen 
Direktør 
Nasjonalt folkehelseinstitutt 
Postboks 4404 Nydalen, NO 0403 Oslo 
 


