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Oslo, 14. januar 2021 

 

 

 

Kjære kollegaer! 
 
Vaksinasjon 
Legeforeningen har de siste ukene arbeidet for å sikre at utsatt helsepersonell vaksineres. Ved et 
høyt smittetrykk og stor belastning på helsetjenesten, har vi ment at det er viktig å prioritere 
helsepersonell som står i frontlinjen i sykehus og primærhelsetjenesten. Vår begrunnelse for dette 
har vært å ivareta helsepersonellovens forsvarlighetskrav, beskyttelse og trygghet for helsepersonell 
og hensynet til å ivareta kapasiteten i helsetjenesten.  
  
Folkehelseinstituttet har satt av vaksiner til 15 000 ansatte i spesialisthelsetjenesten. Vaksinasjon av 
utvalgte helsepersonellgrupper vil pågå parallelt med vaksinasjon av beboere i sykehjem og 
risikogrupper over 85 år og starter i inneværende uke. 
  
Det er 370 000 helsepersonell i landet. Det er foreløpig ikke nok vaksiner til alle. Det må derfor gjøres 
prioriteringer innad i gruppen. FHI har hatt dialog med og fått innspill fra både Legeforeningen, 
Sykepleierforbundet, KS og de regionale helseforetakene (RHF-ene) om hva slags helsepersonell som 
bør prioriteres først. På bakgrunn av dette har FHI utarbeidet mulige kriterier for å prioritere mellom 
helsepersonellgrupper i primær- og spesialisthelsetjenesten. 
  
RHF-ene har ansvar for fordeling av 30 000 doser i landets helseforetak og skal utvikle egnede 
prioriteringsordninger som bidrar til formålet med vaksinasjonen. Et av kriteriene er at 
helsepersonellet er kritisk vanskelig å erstatte dersom de blir satt i isolering eller karantene.   
 
I første omgang vil dermed prioritert helsepersonell kunne motta vaksine, mens de fleste vil måtte 
vente. Denne prioriteringen vil måtte gjøres av det enkelte helseforetak. Siden det er relativt få 
vaksiner tilgjengelig må den store massen av ansatte i spesialisthelsetjenesten bli vaksinert senere.  
 
PSL mener det er naturlig at avtalespesialister mottar tilbud om vaksine samtidig med tilsvarende 
personellgrupper. Avtalespesialistene er en del av de regionale helseforetakenes sørge-for-ansvar og 
det må være like viktig å opprettholde den polikliniske kapasiteten i avtalepraksis som det er på 
sykehusene. Dette arbeider vi med, blant annet gjennom å være tydelige overfor de regionale 
helseforetakene at avtalespesialistene må prioriteres på lik linje som sykehuspoliklinikkene. For 
eksempel bør avtalespesialister innen øyefaget få tilbud om vaksinering når øyeleger på sykehus får 
det.  
 
For å oppsummere er det foreløpig kun de første vaksinedosene der det nå lages en prioritering blant 
helsepersonell. PSL arbeider for at avtalespesialistene i den videre prioriteringen som skal skje 
prioriteres sammen med tilsvarende personell på helseforetakene. Vi vil holde dere orientert om 
utviklingen i framtidige medlemsbrev. 
 
 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fhi.no%2Fcontentassets%2F1af4c6e655014a738055c79b72396de8%2Fvedlegg%2Fmulige-kriterier-for-a-prioritere-mellom-helsepersonellgrupper-i-spesialisthelsetjenesten_.pdf&data=04%7C01%7CPal.Alm-Kruse%40legeforeningen.no%7C1d9eeb5d89c5456f163608d8b7d77158%7C712db2b01beb4350baa79bdd089501a9%7C0%7C0%7C637461483235982262%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yx5EwvBHTU7KMEHXOiwC1oSpSA7Sm7oWqA5WoA2n%2BEA%3D&reserved=0
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For styret i  
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Frøydis Olafsen 
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