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Oslo, 12. mars 2021 

 

 

Kjære kolleger! 

Det er et år siden WHO erklærte at vi hadde en pågående pandemi. Lite visste vi da hva vi hadde i 

vente. Nedskalering av aktivitet og mangel på smittevernutstyr. Bekymring for videre drift av praksis 

og permittering av ansatte. Videokonsultasjoner som bare egnet seg for et fåtall av praktiserende 

spesialister og andre utfordringer.  

Ett år senere står vi fremdeles i en pandemi. Men det sies at vi har en siste motbakke igjen, og at vi er 

nærmere målet enn noen gang.  

For de fleste av oss er det å bli vaksinert en vei til dette målet. Det har vært mye usikkerhet rundt 

vaksinasjonsprosessen. Når og hvor skal praktiserende spesialister vaksineres? Blir hjelpepersonell 

inkludert? Private spesialister, er de med i prosessen? Dette er problemstillinger som har blitt 

adressert til Legeforeningen, RHFene, FHI og andre, og som vi fremdeles jobber med.  

Noen av dere, enten dere har avtale med RHFet eller ikke, har fått vaksine i kommunehelsetjenesten 

eller helseforetaket. Hovedregelen er at kommunehelsetjenesten har ansvar for vaksinasjon av 

befolkningen. Under en pandemi, så blir det delegert til helseforetakene å vaksinere dem som jobber 

der. Vi har fått tilbakemelding om at ansvarsfordelingen for vaksinasjonen er som følger: 

• Avtalespesialistene skal vaksineres i helseforetakene. 

• Private spesialister skal vaksineres i kommunehelsetjenesten. 

• Hjelpepersonell skal inkluderes i vaksinasjonsprosessen. 
 

De fleste av oss venter fremdeles på vaksine. Mange av dere henvender dere til RHFene og 

Legeforeningen med bekymring og påpeker at det er ulike lokale prioriteringer i forhold til hvem som 

blir vaksinert når. I et oppdateringsmøte om Covid-19 pandemien i Legeforeningen i går, fremkom 

det at kun 30-40% av legene i helseforetakene er vaksinert. Det viser seg også at antall vaksiner til 

helsepersonell i primærhelsetjenesten totalt sett har vært mindre enn tilsvarende til 

helseforetakene, men her er det store lokale variasjoner siden man har kunnet omdisponere noe fra 

vaksinene som er til den eldre befolkningen. Det er altså mange kolleger i helseforetakene og 

kommunehelsetjenesten som deler vår bekymring for progresjonen i vaksinasjonsprogrammet. 

I går ble vaksinasjonen med AstraZenca-vaksinen satt på vent og samtidig ble det informert om at det 

forventes 1 million færre vaksiner. Dette vil påvirke hele vaksinasjonsprosessen, også for 

praktiserende spesialister. Situasjonen endrer seg nærmest fra dag til dag, og det gjør det vanskelig å 

estimere når vaksinasjonen vil skje. Hovedutfordringen er altså fremdeles mangel på vaksiner.  

PSL vil fortsette å følge med på vaksinasjonsprosessen videre og informere dere fortløpende.  
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