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Høringssvar fra Allmennlegeforeningen vedrørende forslag om endring i forskrift om
nasjonalt vaksinasjonsprogram – vaksinasjon mot covid-19
Bakgrunn
Det er foreløpig ukjent hvilke vaksiner mot covid-19 som blir tilgjengelige, og når det
eventuelt vil skje. Vi har per i dag heller ikke kunnskap om egenskapene til den
enkelte vaksine og hvilke befolkningsgrupper som vil ha størst nytte av den enkelte
vaksine.
Vi må regne med at det kan bli tilgjengelig flere typer vaksiner med ulike
egenskaper der bruken må tilpasses ulike grupper i befolkningen. Det vil være
behov for et ukjent antall doser per person, det er usikker varighet av beskyttelse
etter vaksinasjon, usikker leveringsmengde og usikre oppbevaringsbetingelser.
Samtidig er det nødvendig med effektiv gjennomføring slik at ikke unødvendig tid
går til spille. Data fra både Norge og utlandet viser at covid-19 rammer sosialt ulikt.
Sammen med de betydelige samfunnsmessige konsekvensene tilsier dette at vi
ønsker at flest mulig skal vaksinere seg. Derfor bør vaksinen og vaksinasjon være uten
egenbetaling. Det er satt av statlige midler til å dekke kommunenes utgifter til
vaksinasjon.
Allmennlegeforeningens innspill
Ifølge forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram skal kommunene organisere
vaksineringen på den måten de mener er mest hensiktsmessig for å oppnå høyest
mulig vaksinasjonsdekning. Kommunen skal sørge for å etablere rutiner for
samarbeid mellom de kommunale tjenestene som er involvert i arbeidet og annet
helsepersonell som kommunen har avtale med.
Ifølge helsepersonelloven § 3 tredje ledd og pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3
bokstav c er blant annet enhver handling av helsepersonell med forebyggende
formål definert som helsehjelp. Vaksiner gis for å forebygge sykdom. Helsepersonell
som vaksinerer må derfor følge pasientjournalforskriften, som sier at journalen skal
føres elektronisk (§ 12) og at nedtegning skal skje uten ugrunnet opphold etter at
helsehjelpen er gitt (§ 10). Journalen skal inneholde opplysninger for å kunne
kontakte pasientens nærmeste pårørende (§ 5 bokstav a), samt
kontaktopplysninger til pasientens faste lege (§ 5 bokstav c). Forskrift om
fastlegeordning i kommunene § 17 sier at fastlegen skal ha oversikt over
listeinnbyggere hvor medisinsk oppfølging er nødvendig.
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I forbindelse med vaksinasjon er det kritisk å få varslet pårørende om anafylaksi eller
andre alvorlige bivirkninger. Det er også kritisk at opplysninger om slike hendelser blir
nedtegnet i pasientens hovedjournal hos fastlegen dersom fastlegene skal ha
mulighet til å ivareta sitt lovpålagte ansvar om å ha oversikt over sine
listeinnbyggere. Slik oversikt krever elektronisk melding til fastlegen om at vaksinasjon
er utført. Vaksinasjon av risikogrupper utenfor fastlegekontoret krever dermed
opprettelse av elektronisk pasientjournal på alle pasienter, samt registrering av
fastlege og kontaktinfo til nærmeste pårørende.
Ovenfor nevnte opplysninger finnes allerede i pasientenes journal på
fastlegekontoret. I tillegg kjenner fastlegene pasientene sine, og har gjennom det en
unik mulighet til å motivere pasientene til å la seg vaksinere. Fastlegene har også
den beste oversikten over risikogruppene i sin pasientpopulasjon. Denne kunnskapen
er viktig dersom det skal differensieres mellom vaksiner med ulike egenskaper til de
forskjellige gruppene av pasienter. Det er ikke sikkert at det vil være nok vaksiner til
alle som ønsker å vaksineres mot covid-19, derfor er det essensielt at dosene
prioriteres til de riktige pasientene.
Allmennlegeforeningen mener at arbeidet med å identifisere risikogruppene og stille
indikasjon for en spesifikk vaksine til den enkelte pasient må honoreres særskilt. Dette
må kunne gjøres uavhengig av konsultasjon, da konsultasjon innebærer egenandel
og pasientene er lovet gratis vaksine. Man kunne i tillegg tenkt seg en takst for selve
vaksineringen tilsvarende takst V1 for influensavaksine høsten 2020, men uten
egenandel.

På vegne av styret i Allmennlegeforeningen,

Marit Tuv
styremedlem
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