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Kjære samarbeidspartner 

 
Med de vaksinene som nå er på vei til dere denne uken, skal vi ha sendt nok vaksine til å dekke 
behovet i risikogruppene, og dermed er vi klar til å sende ut vaksiner ment for den generelle 
befolkningen. I henhold til våre data, er mer enn 240 kommuner nå ferdig med å vaksinere 
risikogruppene, og flesteparten av disse har begynt med å vaksinere den øvrige befolkningen.  
 
Det ser nå ut til at vi kan være trygg på at vi kan sende ut 477 000 vaksinedoser i neste uke. Det 
er den største utsendingen vi har hatt i en enkelt uke til nå. Vi har som mål at vi med denne 
utsendingen skal ha forsynt alle kommuner og bydeler med nok vaksiner til å dekke ca 28-29 % av 
innbyggerne. Neste ukes distribusjonsliste kommer i morgen.  
 
Vi vet ikke hvor stor etterspørselen etter vaksine kommer til å bli fremover. I henhold til 
spørreundersøkelser utført for et par uker siden, uttrykte ca 70 prosent av dem som tilhører 
risikogruppene, at de ville ta vaksinen. Tilsvarende tall for den øvrige befolkningen var ca 50 
prosent.  
 
Selv med en lavere oppslutning enn dette, må vi imidlertid forvente at det kan bli stor tilstrømning 
til vaksinasjonsstedene. Jeg vil derfor minne om at det er viktig å lage et godt system for å ordne 
køen slik at dere unngår unødvendig frustrasjon fra publikum. Se ellers råd om 
prioriteringsrekkefølge i forrige informasjonsbrev.  
 
Det er fortsatt uavklart om det kan bli behov for en vaksinedose nr 2. Gjeldende retningslinje er 
fortsatt at alle innbyggere i din kommune/bydel skal ha fått tilbud om vaksine før du begynner å 
tilby noen en vaksinedose nr 2, og at det foreløpig bare er barn under 10 år og immunsupprimerte 
som skal tilbys en dose nr 2. Det skal gå minst tre uker mellom første og andre dose, og det er 
ingen hast med å få gitt den andre dosen. Vi regner med at pasientene er beskyttet for en periode 
etter første dose. Dose nr 2 gis for å sikre at beskyttelsen får lengre varighet.  
 
Internasjonalt gjennomføres det nå oppfølgingsstudier for å klarlegge om andre grupper enn barn 
og immunsupprimerte kan ha behov for en dose til for å opprettholde god beskyttelse. Det vil 
imidlertid ennå ta noen uker før vi får resultatene fra disse undersøkelsene, og sannsynligvis vil vi 
ikke kunne si noe mer om dette før tidligst i januar 2010. Hold derfor fortsatt muligheten åpen for 
å gi flere i befolkningen en dose nr 2 etter nyttår.  
 
Vi har som ventet mottatt en del meldinger om allergiske reaksjoner på vaksinen. De fleste er lite 
alvorlige, men det er flere enn vi vanligvis får etter andre vaksiner. Det er fortsatt viktig at alle 
som vaksinerer, beholder god anafylaksiberedskap og sikrer at alle vaksinerte blir observert i minst 
20 minutter etter at vaksinen er satt. Husk også at det er bedre å gi anafylaksimedikasjon en gang 
for mye enn en gang for lite.  
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