
 
 

 

                                                        E-post tirsdag 24. november 2009 

Kjære samarbeidspartner 
 
Det er nå merkbart færre spørsmål etter e-postene jeg sender ut. Derfor har jeg redusert 
hyppigheten av brevene noe, men jeg kommer fortsatt til å sende brev i det minste hver gang vi 
har forsendelseslistene klare – og ellers litt etter behov.  
 
Neste ukes vaksiner: I dag tirsdag 24. november, er forsendelseslisten for uke 49 klar. Jeg må ta 
et lite forbehold fordi vaksinene ikke er kommet til landet ennå, men velger likevel å sende ut 
listen til dere allerede nå. Jeg tror dere kan ta sjansen på planlegge ut fra den, men vær også 
forberedt på at det kan komme endringer.  

Vi planlegger å sende ut 436 000 doser, og når disse er mottatt, skal alle kommuner og bydeler ha 
fått vaksiner til minst 38 % av innbyggerne. Det er en god nyhet for alle dem som ennå ikke har 
kommet opp i et slikt tall, men ikke fullt så god nyhet for en del av de mindre kommunene som 
fikk så mange doser i forhold til innbyggertallet i første utsendelse at de fortsatt har bedre dekning 
enn 38 %. Disse må dessverre fortsatt vente en uke eller to før de får mer.  

Vaksine for eggallergikere: Som vi har bekjentgjort gjennom media, har vi nå klart å skaffe 
1000 doser av en cellekulturbasert vaksine som kan benyttes av personer med ekstra sterk 
eggallergi. Disse vaksinene skal imidlertid settes i sykehusavdelinger som har ansvar for 
behandling av allergikere og ikke i kommunehelsetjenesten. Det skyldes ikke at det kreves noen 
spesiell kompetanse for å sette vaksinen, men at vi ikke ser noen annen måte å fordele dem på. 
Vaksinene er ennå ikke kommet til landet, men vi regner med at vi skal få dem til oss i løpet av 
uken og håper å kunne sende dem ut i neste uke.  

Jeg minner igjen om at de tusen dosene er beregnet på personer med svært alvorlig eggallergi, det 
vil si personer som har reagert med anafylaktisk sjokk etter å ha spist egg eller etter å ha blitt 
vaksinert med en eggbasert vaksine. Slike personer er det ikke mange av i landet, og det er svært 
få kommuner som har så mange at det er mulig å utnytte vaksineglassene effektivt. Som for 
Pandemrix, kommer vaksinene i 10-doseglass, og alle vaksinene i glasset må brukes opp i løpet av 
noen få timer etter at forpakningen er brutt. Det er viktig å sørge for at det bare er personer som 
har hatt anafylaktisk sjokk som tilbys denne vaksinen, ellers vil ikke de 1000 dosene strekke ti l. 
Derfor tror vi at det er best å sentralisere denne oppgaven. 

Dere vil imidlertid få spørsmål fra publikum om hvor man skal henvende seg for å få satt denne 
vaksinen og hvem som kan få den. Derfor er det viktig at dere er godt informert. Den praktiske 
gjennomføringen vil nok variere fra region til region. Derfor tror jeg det vil være hensiktsmessig at 
helseforetakene sender ut beskjed om dette til de kommunene som geografisk sokner til dem, og 
at kommunene så sørger for å informere sin lokalbefolkning på en hensiktsmessig måte, for 
eksempel ved å bekjentgjøre det på kommunens hjemmesider.  

Registrering i PANVAK/SYSVAK. Det er dessverre fortsatt mange som ikke har registrert alle 
sine vaksinasjoner i vår vaksinasjonsdatabase. Det fører til at vi ennå ikke kan bruke tallene til å 
planlegge opplegget fremover. Jeg vil derfor igjen be dere prioritere arbeidet med å rapportere inn 
hvem dere har vaksinert. Vi offentliggjør nå oppdaterte statistikker fra dette to ganger i uken på 
våre nettsider.  
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