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Kjære samarbeidspartner
Nå er listen for neste uke (uke 51) klar. Denne gangen er det dessverre færre vaksiner enn
tidligere uker, bare ca 200 000 doser. Det vil gi en dekningsgrad på minst 57 % over hele landet.
Nærmere 40 kommuner/bydeler har nå meldt fra at de ønsker å stoppe eller ta en pause i
leveransene fra uke 51 eller senere. De er merket med gult i listen.
•

I uke 52 og 53 blir det ingen utsending av pandemivaksine. Første utlevering etter nyttår
blir i uke 1, og da er planen å fylle opp til minst 80 % dekning i de kommuner som ikke
allerede har stoppet eller bedt om pause i leveransene. Gi beskjed per e-post til
massevaksinasjon@fhi.no før onsdag 16. desember kl 12 hvis du vil avbestille eller
redusere omfanget av leveransen til din kommune for uke 1 fordi du har vaksine til overs
fra tidligere leveranser.

•

Fra januar av (uke 2) går vi over til en bestillingsordning som innebærer at du selv må
bestille mer vaksine hvis du ønsker det. Bestillingen sender du til oss på samme epostadresse som oppgitt over senest onsdagen i uken før ønsket leveranse.
Flere har spurt om hvor lenge de bør opprettholde et system for å kunne gi vaksiner. Vi
mener du bør opprettholde et tilbud om vaksinasjon et godt stykke ut over vinteren, fordi
det alltid vil komme noen etternølere, og fordi det kan oppstå økt etterspørsel igjen senere
hvis det skulle komme en ny influensabølge. Ta derfor vare på nok vaksiner til å kunne
imøtekomme dette behovet. Omfanget av tilbudet kan naturligvis reduseres når
etterspørselen begynner å dabbe av, og da må du gjerne endre organiseringen slik at
belastningen for kommunen blir lavere. Hvordan dette skal gjøres i praksis, er det vel du
selv som er best egnet til å ta stilling til, men et eksempel kunne være å gi et tilbud
gjennom en helsestasjon eller et vaksinasjonskontor en gang ukentlig slik at publikum har
et sted å henvende seg også utover vinteren.
Vaksinene til pasienter med svært alvorlig eggallergi – Celvapan – ble sendt ut til
helseforetak Sør-Øst, Midt og Nord i går og til Vest i dag. Dermed bør det være mulig å få
gitt første dose av denne vaksinen før jul. I motsetning til Pandemrix, krever Celvapan to
doser, derfor vil helseforetakene få tilsendt en ny leveranse over nyttår.
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