
 
 

 

                                                      E-post tirsdag 15. desember 2009 

Kjære samarbeidspartner 

 
Her er foreløpig liste for uke 1 i 2010. Det kan bli endringer, men dette er en ganske sannsynlig 
fordelingsliste. Vi vil legge ut en ny liste på torsdag der vi har korrigert for de som har avbestilt i 
siste liten. Etter denne utsendelsen skal alle kommuner/bydeler ha fått (eller fått tilbud om) nok 
vaksiner til ca 80 % av befolkningen. Med dette regner vi med at de fleste har fått dekket sitt 
behov. Derfor avslutter vi den automatiske utsendingen etter denne forsendelsen, men de som 
ønsker mer, kan bestille dette hos oss per e-post til massevaksinasjon@fhi.no.  
 

• Gi beskjed til massevaksinasjon@fhi.no før onsdag 16. desember kl 12 hvis du vil 
avbestille eller redusere omfanget av den leveransen din kommune nå er satt opp med. Vi 
har til nå mottatt beskjed om å stoppe leveransene fra 105 bydeler og kommuner. Husk å 
ta vare på et passende lager av vaksine slik at du kan tilby vaksine også til dem som skulle 
ønske å ta den i løpet av de første vintermånedene. Vi kommer til å ta vare på et visst 
lager også nasjonalt, men vi vil sende mesteparten av det som blir til overs, til WHO slik at 
det kan komme til nytte i andre land.  

 
• Vi har til nå anbefalt deg å gi en dose nr 2 til alle barn under 10 år. Nye internasjonale 

undersøkelser har vist at én dose er tilstrekkelig, og at dose nr 2 gir noe mer feber og 
lokalreaksjoner hos små barn. Vi anbefaler derfor nå at også barn under 10 år bare får én 
dose. Dette rådet får ingen betydning for dem som allerede har fått dose nr 2. Vi 
opprettholder imidlertid rådet om at alle immunsupprimerte skal ha en dose nr 2. Det bør 
gå tre uker mellom første og andre dose, men husk å innkalle dem før du avvikler det 
generelle tilbudet, ellers kan det bli vanskelig rent praktisk å få det til i og med at 
vaksinene leveres i 10-doseglass.  

 
• Vi følger hele tiden med på resultater fra kliniske studier og justerer våre råd på grunnlag 

av disse. Vi følger også med på de rådene som gis av internasjonale institusjoner som det 
europeiske legemiddelverket EMEA og av WHO. Hvis det senere skulle komme ny kunnskap 
som tilsier at beskyttelsen avtar så mye at det trengs en boosterdose, vil vi gå ut med ny 
informasjon om dette.  

 
• Her er en lenke til informasjonsmateriell og skjemaer om vaksinasjon av den generelle 

befolkningen og en publikumstekst om vaksinasjon med Celvapan. Informasjonsmateriell 
og skjemaer - pandemivaksinasjon. Klipp og lim og bruk det du måtte ha nytte av.   

 
• Med dette vil jeg takke for samarbeidet i året som er gått og ønske deg en riktig god jul og 

et godt nyttår. Det har vært tunge tak, men jeg har også inntrykk av at mange har opplevd 
det som tilfredsstillende å mestre en så komplisert oppgave som dette har vært. Jeg og 
instituttet vil gjerne gi deg stor honnør for den enorme innsatsen du og dine kolleger har 
gjort. 

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