Kjære samarbeidspartner
Oslo, den 050110
Håper du har hatt en fin jule- og nyttårshelg, og at du nå er klar til ny dyst med massevaksinasjon
mot pandemien. Utsendelsene for uke 1 går etter den planen som ble sendt ut før jul. Husk at vi
fra nå av ikke lenger sender ut vaksine rutinemessig, men bare etter bestilling. Hvis du trenger
flere vaksinedoser enn de du får i uke 1, må du derfor sende bestilling til massevaksinasjon@fhi.no
før onsdag kl 12 for levering den påfølgende uken.
Jeg vet at du har mye å gjøre, men jeg må likevel be deg gjøre en ekstra innsats for å få registrert
de vaksinasjonene du har gjort. Det gjelder naturligvis ikke deg som har registrert fortløpende og
som har en vaksinasjonsdekning på 86 prosent – gratulerer! – men det gjelder deg som er på
etterskudd med registreringene.
Vi må nå så fort som mulig ta stilling til hvor mye vaksine vi kan avgi til andre land. Det er stor
etterspørsel etter vaksine i fattige land og i land som ennå ikke har hatt hovedbølgen av
pandemien. Det vil være meningsløst om vi skulle sitte igjen med et stort ubrukt lager, mens andre
ikke får de vaksinene de trenger, men for å kunne bestemme hvor mye vi kan levere fra oss, må vi
vite hvor mye vi selv trenger. Tall for vaksinasjonsdekningen er også viktig for å kunne beregne
risikoen for en tredje bølge og for vår videre nasjonale strategi.
Som det fremgår av den vedlagte statistikken fra PANVAK/SYSVAK, er det kommuner som i
henhold til registreringene ennå ikke har vaksinert mer enn to prosent av befolkningen. Hele 32
kommuner har registrert vaksinasjoner for mindre enn ti prosent av befolkningen. Vi har til nå
sendt ut 3 075 000 vaksinasjonsdoser, men har bare registrert litt over 1,5 millioner vaksinasjoner.
For den smittevernmessige strategien er det veldig stor forskjell på 1,5 og 3 millioner vaksinerte.
Derfor ber jeg deg om å hjelpe oss til å få så god oversikt over dette som mulig.
Det beste er om du registrerer selv i SYSVAK (via EPJ-systemet på helsestasjonene) eller direkte i
internettløsningen PANVAK (se www.fhi.no/panvak), men du kan også sende papirskjemaer hvis du
ikke har mulighet til å registrere elektronisk. Husk at helsepersonell som vaksinerer mot
pandemisk influensa, har meldeplikt til det nasjonale vaksinasjonsregisteret, og at de vaksinerte
ikke har anledning til å reservere seg mot registrering.
Ut fra de tilbakemeldingene jeg har fått, virker det som om det nå ikke lenger er behov for
regelmessige brev fra meg. Jeg vil derfor avslutte denne faste ukentlige utsendingen med dette
brevet, men vil naturligvis komme tilbake med informasjon hvis det skulle bli behov for det senere
og hvis du etterlyser det. Du må også gjerne fortsette å ta kontakt direkte med meg per e-post
hvis du trenger avklaringer eller har spørsmål, så skal jeg eller en av mine fagfolk svare deg så
godt og raskt vi kan.
Som jeg har omtalt tidligere, vil helseministeren få gjennomført en evaluering av myndighetenes
arbeid med pandemien når denne hovedbølgen er over. Det er viktig for at vi skal kunne lære og
for at vi skal kunne gjøre en bedre jobb neste gang vi står ovenfor en nasjonal smitteverntrussel,
enten det nå skulle bli en ny pandemi eller en helt annen infeksjonssykdom. Jeg håper du vil bruke
den anledningen til å uttale deg og gi oss råd om hva vi har gjort bra og hva vi bør gjøre bedre.
Og da gjenstår det bare en siste appell: stå på med siste fase i vaksinasjonsprogrammet. Det er
fortsatt viktig å vaksinere selv om vi nå antakelig har hovedbølgen bak oss. Jo flere vi får vaksinert
nå, desto mindre blir risikoen for nye bølger. Lykke til videre! Takk for samarbeidet så langt.
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