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Oslo, 8. mars 2021 

 

 

Kjære kolleger! 

 

Dette er et medlemsbrev med en oppdatert status i forhold til vaksinasjon av avtalespesialister. Den samme 

informasjonen finner dere på Facebook-siden til Praktiserende spesialisters landsforening, som dere 

oppfordres til å følge. 

Det er fremdeles svært få praktiserende spesialister som er vaksinert, og flere av dere tar kontakt vedrørende 

dette. PSL har fra januar etterlyst en plan når det gjelder vaksinering av spesialister utenfor sykehus. Budskapet 

har vært gjentatt i møter, mailer og telefonsamtaler. PSL har fremmet et krav til RHFene om at praktiserende 

spesialister må prioriteres på lik linje med spesialister i helseforetakene.  Det virker som 

kommunehelsetjenesten har vaksinert flere, og noen av dere har blitt vaksinert nettopp der. Det er 

frustrerende at det er kontorfellesskap der fastlegene er vaksinert, mens avtalespesialistene ikke får det 

samme tilbudet. 

RHFene har ansvar for avtalespesialistene, og de har delegert til helseforetakene å gjennomføre vaksinasjonen.  

Flere øyeleger og ØNH-leger er nå vaksinert i regi av OUS. Prosessen er altså startet i HSØ, og de andre RHFene 

planlegger snarlig oppstart.  Flere av dere har stilt spørsmål ved om hvorfor disse spesialitetene har blitt 

prioritert først. Det har vært argumentert for at hudleger, lungeleger, anestesileger, barneleger og andre må 

prioriteres samtidig. Årsaken til at prosessen er startet hos noen få er at det er mangel på vaksiner nå, og at 

helseforetakene har gjort en liknende prioritering. 

Det var møte med RHFene 05.03 der det ble gitt tydelig beskjed fra PSL om at det haster med informasjon og 

vaksinasjon av praktiserende spesialister. 

RHFene er klar over situasjonen, og ville gjerne ha effektuert dette på en helt annen måte. De opplyser at 

mangel på vaksiner er den viktigste årsaken til at dette tar tid. Det at man oppnår god immunitet etter en dose 

av AstraZeneca-vaksinen gjør at intervallene mellom første og andre dose kan forlenges. Denne vaksinen er 

også godkjent til dem over 65 år. Dette gjør at vaksinasjonsprosessen kommer til å gå raskere. I tillegg kommer 

det mange flere vaksiner i løpet av mars og april.  

RHFene signaliserte at de tror at de fleste avtalespesialister er vaksinert i løpet av 2-3 uker. 

PSL fortsetter å følge denne prosessen tett. 
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