
 
 
 
 
                                                                     E-post tirsdag 1. desember 2009 

Kjære samarbeidspartner 

 
Neste uke (uke 50) har vi en rekordstor utsending, hele 748 000 doser. Når disse vaksinene er 
mottatt, skal alle kommuner og bydeler ha fått dekket behovet til minst 52 % av innbyggerne. Vi 
håper å kunne få sendt ut det antallet vaksiner som er oppført i den vedlagte listen, men igjen må 
jeg ta et lite forbehold fordi vi ikke har fått vaksinene til landet ennå.  
 

• Oppslutningen om vaksinasjonsprogrammet vil variere fra sted til sted, og vi nærmer oss 
nå en vaksinetilførsel som er så høy at behovet snart er dekket. Vi vil fortsette å levere 
pandemivaksine inntil folketallet i din kommune er 100 % dekket, men vil gjerne unngå å 
sende ut for mye vaksine. Derfor ber vi deg om å melde fra i e-post til 
massevaksinasjon@fhi.no hvis du ønsker å ta en midlertidig pause eller stoppe 
leveransene til din kommune fordi du har vaksine til overs fra tidligere leveranser. Du kan 
når som helst gi beskjed til samme adresse om du ønsker å starte leveransene igjen. Husk 
å gi beskjed senest onsdag i uken før du ønsker å stoppe eller starte leveransene. 

• WHO vil gjerne overta vaksiner som vi ikke trenger, men vi har ikke lov til å ta tilbake 
vaksine som vi har sendt ut til deg. Derfor er det viktig at du ikke tar i mot så mye vaksine 
at du blir sittende igjen med et stort ubrukt lager. Pandemrix vil kun være nyttig denne 
høsten og vinteren. Til neste år forventer vi at den ordinære sesonginfluensavaksinen vil 
dekke det behovet som Pandemrix dekker i dag. 

• Vi har fått meldt at det på en del steder er færre som møter frem til vaksinasjon nå enn da 
risikogruppene ble vaksinert, og at vaksinasjonskapasiteten derfor ikke blir utnyttet fullt ut. 
Jeg oppfordrer deg derfor til å vurdere å utvide tilbudet til nye grupper i befolkningen, slik 
at du fortløpende får avsetning på de vaksinedosene du får tilsendt. Målet bør være at flest 
mulig er vaksinert før jul, slik at vi står bedre rustet hvis vi får en ny influensabølge på 
nyåret. 
 

• På grunn av uventede formelle problemer har vi ennå ikke fått tilsendt de 1000 dosene 
med Celvapan til personer med ekstra sterk eggallergi. Vi forventer at det vil skje i løpet av 
noen få dager, og da bør også helseforetakene ha klart sitt vaksinasjonsopplegg. Ta 
kontakt med det helseforetaket du sogner til hvis du ikke allerede har fått informasjon om 
hvordan vaksineringen av disse gruppene skal skje. Som sagt er det viktig at befolkningen 
får god informasjon om hvor de skal henvende seg, hvem tilbudet gjelder for og lignende, 
ellers risikerer du å få mange henvendelser fra publikum.  
 

• Jeg vil igjen minne om at det bare er personer som har reagert med anafylaktisk sjokk 
etter å ha spist egg eller etter å ha fått vaksine basert på egg tidligere, som skal tilbys 
Celvapan. Dette er en meget liten gruppe, kanskje bare noen få hundre i hele landet. Vi 
har mottatt meldinger om at det er en del personer som ønsker å få denne vaksinen av 
andre grunner enn eggallergi. De må vi dessverre si nei til fordi vi ellers ikke vil få nok 
vaksine til dem som virkelig trenger akkurat denne vaksinen. Det er så små mengder 
eggprotein i Pandemrix at de aller fleste med eggallergi vil tåle den godt. Se ellers også 
vedlagt brev som helseforetakene vil få med det første.  
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