Legeforeningen

Deres ref.: HSAK202000118

Vår ref.: NKK

Dato: 14.12.2020

Høringsuttalelse
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i forskrift om nasjonalt
vaksinasjons-program. Vaksinasjon mot covid-19 skal gjennomføres som en del av det nasjonale
vaksinasjonsprogrammet hvor kommunene er ansvarlige for å tilby og utføre vaksinasjonen.
Kommunene står fritt til å vurdere hvordan vaksinasjonen skal gjennomføres, men det vil legges enkelte
nasjonale føringer og gis veiledning, blant annet som følge av egenskaper ved vaksinene. For å legge
best mulig til rette for kommunene, foreslås det å innføre en midlertidig plikt for fastlegene til å bidra
til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19. Dette skal skje i overensstemmelse med den
enkelte kommunes plan, og med de til enhver tid gjeldende retningslinjer for hvem som skal tilbys
vaksine og hvordan vaksinasjon skal gjennomføres. Kommunene må involvere fastlegene i å utforme
plan for vaksinasjon når de ønsker fastlegenes bidrag.
Aktuelle oppgaver for fastlegene vil være å identifisere personer på egen liste som skal tilbys vaksine,
tilby og gjennomføre vaksinasjon av listeinnbyggere på legekontoret og å samarbeide med
hjemmesykepleien om å vaksinere egne listeinnbyggere. Det vil før kunngjøring bli fastsatt nasjonale
takster i forskriften for oppgaver som følger av forskriftsendringene. Plikten vil være midlertidig og
knyttet kun til vaksinering mot covid-19.
Allmennlegeforeningen (AF) ønsker i utgangspunktet at endringer i fastlegens plikter reguleres
gjennom avtale. Vi ser likevel nødvendigheten av sentrale føringer og avklaringer rundt ansvar og
organisering av vaksineringen i denne spesielle situasjonen. Vi støtter at denne reguleringen legges til
Nasjonalt vaksinasjonsprogram som en midlertidig forskriftsendring.
Fastlegene opplever allerede en stor arbeidsbelastning. AF ser at fastlegenes kompetanse og kunnskap
om pasientene vil være avgjørende i arbeidet med vaksinering for covid-19 for å blant annet kartlegge
pasienter i de ulike risikogruppene og er positive til å bistå i dette arbeidet. Det er samtidig viktig at
gjennomføringen av vaksineringen ikke går utover tilgjengelighet og det øvrige tjenestetilbudet fra
fastlegene. Fastlegene må involveres i arbeidet med lokal plan for vaksinering. Vaksinasjonsarbeidet vil
trolig pågå over en lengre tidsperiode, og det er derfor viktig at det lokalt gjøres løpende vurdering av
kapasiteten i fastlegetjenesten og at kommunen ved behov setter inn nødvendige tiltak. Flere kommuner
mangler i dag fastleger og må derfor vurdere nøye hvilken belastning planlagte organisering av
vaksinasjon vil få på gjenværende leger.
AF vil understreke at selv om fastlegene gjennom forskriftsforslaget gis et ansvar for å bistå til
vaksinering av egne listeinnbyggere er det kommunen som har hovedansvaret for organisering av
vaksinasjon. Fastlegenes bidrag er gjennom forskriften kun regulert i legekontorets ordinære
åpningstid. Kommunene må uansett avklare og sikre nødvendig tilrettelegging om vaksinasjon skal
gjøres på legekontorene. Det vil innebære at det må gjøres en konkret vurdering av egnetheten til de
ulike legekontorene slik at en vaksinering kan gjennomføres smittevernmessig forsvarlig samtidig med
at fastlegene kan ivareta sitt øvrige behandlingsansvar. Der slike forutsetninger ikke er oppfylt må
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kommunen finne andre løsninger. En mulighet som kan avtales lokalt er gjennomføring av vaksinasjon
utenom legekontorets ordinære åpningstid. Departementet bør derfor opprette egne takster for
gjennomføring av vaksinasjon på kveld og helg slik at ikke dette må avtales i hver enkelt kommune.
Vi vil også påpeke at i de tilfeller der vaksinering planlegges gjennomført av hjemmetjenesten er det
kommunen som har ansvaret for opplæring av vaksinatører. AF mener det da er naturlig at medisinsk
ansvarlig lege for hjemmetjenesten da står ansvarlig og ikke fastlegene.
Kommunene har fått frist på seg til 18. desember med å lage planer for vaksinering. Det er uheldig at
den planlagte honoreringen av legenes bistand ikke er avklart før det lokale arbeidet starter.
Om honorering:
• Det vil være behov også for kveld-/helgetakster for vaksinering om en skal få utnyttet mulig
kapasiteten i tjenesten og unngå ekstraarbeid med å forhandle lokale avtaler. Det bør legges til
rette for at all honorering kan skje via takster og utbetaling fra Helfo. Fastleger har ofte
pasienter fra flere kommuner og det er uhensiktsmessig å måtte forholdes seg til ulike
kommuner for honorering av dette arbeidet. Helfo kan i etterkant fakturere kommunene basert
på pasientens folkeregisteradresse. Unntaket blir der fastleger tas ut av ordinærpraksis for å
bistå i gjennomføringen av vaksinering av større grupper. AF viser her til veileder for
smitteklinikker for forslag om honorering for slikt arbeid.
• Takst for identifisering og utarbeidelse av lister over pasienter som skal prioriteres for
vaksinering bør være tilsvarende takstene 6a, 6b og 6ad. Det vil være behov for ulik grad av
manuelt arbeid med listene avhengig av hvilket EPJ-system som benyttes og også mulig behov
for sjekk mot Sysvak. Det vil også kunne bli behov for å gjøre dette i flere omganger. Taksten
må derfor kunne ta høyde for at noen vil måtte bruke en god del tid på slikt arbeid.
• Da dette er en ny vaksine vil det trolig være behov for hyppigere rapportering av bivirkninger
enn ved for eksempel influensavaksinasjonsprogrammet. Melding av bivirkninger vil derfor
kunne bli mer tidkrevende for fastlegene, og det bør derfor etableres en takst tilsvarende H1 for
innmelding av bivirkninger for å honorere dette ekstra arbeidet.
• Vurdering av samtykkekompetanse. Fastlegene vil få ekstraarbeid med slike vurdering og
honorering av dette må avklares. AF mener at takst 612a kan benyttes der det er behov for å
innhente nødvendige tilleggsopplysninger i forbindelse med vurderingen.
• Avklaring av indikasjon og kontraindikasjoner der andre skal gjennomføre vaksinen. AF mener
det her kan benyttes takstene 1f og 1j.
• Det bør fremgå av veilederen for vaksinasjon hvilke av de ordinære takstene i normaltariffen
som kan benyttes i forbindelse med vaksinasjonsarbeidet.
Vi viser også til Norsk forening for allmennmedisins utfyllende høringssvar.
Med hilsen
Allmennlegeforeningen

Nils Kristian Klev
leder
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