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Hei. 

Etter å ha hørt «Debatten» i NRK1 i går kveld ønsker vi aller først  å takke for gode innlegg og klar 
informasjon fra FHIs side i denne til dels uoversiktlige og stadig endrende situasjon vi er i mht både 
smitte og ikke minst vaksinesituasjon.  

Jeg tillater meg å sende en mail med innspill fra Norsk Arbeidsmedisinsk Forening/Norsk Forening for 
Arbeidsmedisin. 

Prioritering av helsepersonell til vaksinering Covid-19  

Vi har tidligere sendt inn våre forslag og begrunnelse til frem-prioritering av helsepersonell i 
vaksinasjonskøen, dette er videreformidlet gjennom Legeforeningen og vi vet fremmet fra flere 
andre faggrupperinger. Vi er glad for å registrere bred enighet i  at helsepersonell i fremskutte og 
smitterisikoutsatte posisjoner, samt personell det lett blir mangel på er prioritert. Vi håper dette 
fortsatt er sterkt prioritert, og som debattert i «Debatten» på NRK1 i går kveld er det viktig nå å se 
hvor det er størst fare for at helsepersonell både vil og kan bli smittet og hvor behovet for spesialisert 
personell er størst. Dette ser vi som en selvfølgelighet at dere også vurderer fortløpende, og sender 
dette som et bifall og støtte til vurderingene fra vår forening. Vi har ansattes helse og velferd som vår 
spesialitet, og ser at disse ønsker/krav er både nødvendig for å oppfylle, og helt i tråd med 
Arbeidsmiljølovens krav om rett til et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø, i denne sammenheng ved 
utsettelse for potensielt helseskadelige agens.    

Hvor skal vaksineringen foregå? Hvem skal vaksinere?  
Vi er kjent med at kommuner er delegert ansvar for vaksinasjon, noe vi ser på som fornuftig i denne 
første fase hvor eldre og syke er prioritert, samt helsepersonell og evt andre mindre grupperinger. 
Men, vaksineringen skal etter hvert  foregå på bred basis og vi forstår at dette også er et tema som 
skal diskuteres videre, både hvem som skal vaksinere  og hvor vaksinasjonen skal foregå. 
Nå blir massevaksinasjonen forsinket pga forsinket leveranse fra produsent, og det vil dermed kunne 
bli sterkt økt trykk på å få ut mange vaksiner på kort tid når Norge får sine vaksiner.  
 
Vi tillater oss her å minne om og fremme  alle bedriftshelsetjenestene som finnes i Norge. Her er det 
en god ressurs som vi mener må benyttes når massevaksinasjonen skal starte. Bedriftshelsepersonell, 
sykepleiere og leger, er godt rustet og trent til å vaksinere mange på kort tid, det har vi sett tidligere 
bl.a. i svineinfluensaepidemien hvor bedriftshelsetjenester bisto det kommunale apparatet med 
massevaksinasjon i bedrifter. Det er en effektiv måte å vaksinere mange på kort tid ved oppmøte ute 
i bedrift og vaksinere etter «samlebåndsprinsippet». Vi er godt kjent med og drillet på smittevern, og 
vet at bedrifter og bedriftshelsetjenester kan legge opp til gode rutiner for å klare også denne type 
vaksinasjon med de spesielle retningslinjer og rutiner det krever i koronasituasjonen. Det har vi 
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allerede testet ut og gjennomført via influensavaksinasjon i vinter hvor smittevernrutiner ble godt 
innarbeidet.  
Bedriftshelsetjenestene vil også kjenne til og kunne bistå med å prioritere samfunnskritiske 
arbeidsoppgaver/steder dersom det blir en «trappetrinnsløsning» med vaksinering av denne type 
personell før alle får tilgang på vaksiner. Bedriftene er også svært interessert i denne måten å få 
ansatte vaksinert (selvfølgelig fortsatt etter frivillighetsprinsippet). Og, ved vaksinering ute i bedrift 
spares det tid, det blir minimalt fravær i arbeidsdagen og det letter presset på de kommunale 
vaksinestasjoner. På denne måten reduserer man antall møter og potensielle smittesituasjoner 
mellom mennesker fra ulike områder, de som jobber i samme bedrift vil omgås i det daglige og ved 
vaksinasjon i bedrift vil det være de samme de møter i denne situasjonen også. Vi vet at 
bedriftshelsetjenester i landet gjerne stiller opp på denne dugnaden når vi forhåpentligvis har 
vaksiner nok til andre grupper enn de først prioriterte.  
Vi håper sentrale myndigheter tar med dette i vurderingen og planen for den store 
massevaksinasjonen, og kan legge føringer sentralt for vei videre mht hvem og hvor vaksinasjon skal 
foregå. På denne måten mener vi det blir mest effektivt å få vaksinert flest mulig på raskest måte når 
vaksinene kommer, om enn noe forsinket enn vi først trodde.  
 
 
Lykke til i arbeidet videre med Covid 19, både vaksinering og andre utfordringer! 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Laila M Torp 
Leder Norsk Arbeidsmedisinsk Forening 
 
Kjersti Skantze 
Leder Norsk Forening for Arbeidsmedisin 
 
 


