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Rapport 

Innhold Dokumenter 
Bakgrunn om saken 
Legeforeningen har henvendt seg til Helsedirektoratet vedrørende fastlegenes 
rolle i pandemiarbeidet, med særlig fokus på en rolle i massevaksinasjon. 
Folkehelseinstituttet ved Karin Rønning deltok i møte mellom Helsedir og 
Legeforeningen 28. juli, og ble bedt om et notat basert på brev fra Legeforeningen 
(27.7.2009) og innspill i møtet. Rapporten følger avsnittene i brevet fra 
Legeforeningen. Kun punktene hvor Folkehelseinstituttet mener å ha en rolle er 
omtalt i denne rapporten. 
 
 
 

 

Telefonrådgiving 
Folkehelseinstituttet mener på det nåværende tidspunktet det er viktig at publikum 
kan komme i kontakt med helsetjenesten per telefon, og anbefaler ikke i dagens 
situasjon ordninger som UKs ”Flu line”. Nasjonal strategi er å beskytte og 
behandle personer i risikogrupper. Kontakt rundt hvert enkelt mulig eller 
sannsynlig tilfelle er derfor viktig for å kartlegge, ikke bare indekskasus, men 
også evt. eksponerte risikopersoner i nærmiljøet. Dette er ikke mulig i en 
Internettbasert løsning. Det følger av dette at helsetjenesten lokalt og fastlegene 
må organisere sine tjenester slik at publikum faktisk kan oppnå kontakt med 
kvalifisert personell. 
 
Rådgivningen per telefon, og fra legen, må basere seg på til en hver tid oppdatert 
informasjon gitt på pandemi.no/ fhi.no. Kommunehelsetjenesten må oppdatere 
seg daglig, og ikke basere seg på utskrifter i det disse vil ha begrenset gyldighet. 
 

 
 

Vaksinering: Planer, teknisk gjennomføring 
Folkehelseinstitutet er ikke informert om i hvilken grad fastlegene er involvert i 
de enkelte kommuners planer for massevaksinering. Kommunene er bedt om å 
melde til FHI hvor mange de har i ulike grupper som kan bli aktuelle å prioritere 
for vaksinasjon. Vel halvparten av kommunene har til nå levert slik rapport. Det 
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er heller ikke kjent i hvor stor grad slike planer er øvet i kommunene ut over de 
regionale samlinger vi har arrangert. FHI anser at fastlegene vil være en naturlig 
og viktig del av en massevaksinasjonsstrategi i mange kommuner.  
 
Et viktig bidrag fra fastlegene vil være at de vil kunne hente ut 
personidentifikasjon på personer i risikogrupper på sine lister, og sende ut 
personlig innkalling/ informasjon til den enkelte i brev. I tillegg til systematikk fra 
legens side vedr. registrering av diagnoser, krever dette at leverandørerene av 
EPJ- systemer tilrettelegger for enkel uthenting av slike lister/ generering av 
standard brev/ adresselapper mv. Denne prosessen synes å være hindret av 
leverandørenes leveringsevne/ prioritering. 
 
Nødvendighet av fastlegenes deltagelse i vaksinering av personer med risiko 
Legeforeningen hevder i sitt brev og i møtet at fastlegen er viktig på grunn av 
tilgang til journal for hver enkelt pasient som kan ha problemer med nedsatt 
immunforsvar mv. Folkehelseinstituttet kjenner ikke til spesifikke grupper av 
pasienter som har direkte kontraindikasjoner mot vaksine, med unntak av svært få 
personer med alvorlig eggallergi. Personer med nedsatt immunforsvar kan i verste 
fall ha liten nytte/ effekt av vaksinen, men er ikke utsatt for spesielle bieffekter 
eller bivirkninger. En god generell akutt beredskap ansees derfor å være 
tilstrekkelig, jfr. Plan for massevaksinasjon. Mange kommuner gir årlig et tilbud 
til vaksinasjon mot sesonginfluensa utenom fastlegenes evt. tilbud uten at dette 
har medført medisinske komplikasjoner. 

 

Registrering i SYSVAK 
Helsestasjonenes EPJ-systemer leverer meldinger til SYSVAK, men gjennom et 
gammelt meldingsformat som krever levering gjennom en tredjepart. Fastlegenes 
EPJ har en vaksinemodul, men denne er ikke tilrettelagt for å sende meldinger til 
SYSVAK i egnet meldingsformat. Folkehelseinstituttet har arbeidet lenge med å 
få leverandørene av EPJ til å tilrettelegge for slike meldinger uten resultat. Det er 
tenkt at slike meldinger skal kunne formidles via Norsk Helsenett. Et flertall av 
norske fastleger er i dag tilknyttet Norsk Helsenett. 

 

Alternativer til direkte registrering i SYSVAK 
I en kort overgangsfase kan det bli nødvendig med manuell registrering av satte 
doser, f.eks. i form av lister. Disse må kommunene så få lagt inn i SYSVAK ved 
en eller flere helsestasjoner. Det er, som beskrevet i rapport om vaksinasjon mot 
ny influensa A (H1N1) 27. juli, planlagt en internettbasert løsning som er knyttet 
opp mot Folkeregisteret. Denne kan sende meldinger til SYSVAK direkte, 
utenom tredjepartsserver, via Norsk helsenett. Leger kan registrere i dette 
systemet, og vil også få tilgang til informasjon om satte tidligere doser 
(”lesetilgang”) ved at personnummer tastes inn. Ulempen er selvfølgelig at det er 
et (lite) merarbeid for legen i forhold til en modul knyttet direkte til pasientens 
elektroniske journal (EPJ). Tidsperspektiv for utvikling av en ny, internettbasert 
registreringsløsning var i utgangspunktet anslått å være ca 4 måneder. Det kan 
imidlertid være mulig å gjøre det noe raskere dersom de nødvendige ressurser 
tildeles, og vi er i dialog med departementet om dette. Internettløsningen vil 
kunne fungere der hvor kommunene legger til rette for massevaksinering i 
gymsaler ol. 
Vi vil anbefale at en forutsetning for at fastlege kan kreve honorar for gitte 
vaksiner må knyttes til at den også registreres i SYSVAK på en av nevnte tre 
måter, slik at FHI ikke blir sittende med 9.4 millioner doser registrert manuelt på 
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papirlister. 
Sykemeldingspraksis 
Det anbefales at ”egenmeldingsperiode” i forbindelse med ny influensa ikke 
gjøres lenger enn 7 dager, slik at pasienter som utvikler komplikasjoner blir 
fanget opp. 

 

Smittevern på legekontorene 
Det er gitt gode anvisninger for dette i flere av dokumentene som er tilgjengelig 
på www.fhi.no og www.pandemi.no. Basale smittevernrutiner er beskrevet, 
likeledes råd om mottagelse og prøvetaking av influensasyke i 
primærhelsesettning. 

 

Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 
Vurdering 
Fastleger er en naturlig viktig samarbeidspartner for en hver kommune når 
vaksinering av prioriterte grupper skal settes i gang, mange steder også i den 
øvrige massevaksineringen. 
 

 

Konklusjon 
Arbeidet med å få gode, enkle rapporteringer til SYSVAK med et meldingsformat 
som SYSVAK kan håndtere, har høy prioritet. Alternative løsninger utvikles 
også. Likeledes må økonomisk kompensasjon for arbeidet med massevaksinering 
avklares raskt, slik at ikke slike forhold forsinker og vanskeliggjør et samarbeid 
som må komme raskt i gang i de enkelte kommunene. 

 

 
 

http://www.fhi.no/
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