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                                   Ålesund, 19. november 2021 

 

 

 

Kjære kolleger! 

 

Koronavaksine - 3.dose til helsepersonell 

Som kjent har FHI anbefalt oppfriskningsdose til personer >65 år, pasienter med redusert 

immunforsvar samt helsepersonell. Det skal gå minst 6 måneder mellom 2. og 3. dose. 

Fullvaksinert helsepersonell er godt beskyttet mot selv å bli alvorlig syke, og fortsatt relativt godt 

beskyttet mot å bli smittet og mot å få mild sykdom. Behovet for økt individuell beskyttelse er for de 

fleste lav, og bekymringen er ikke like stor ifht liv, helse og drift som da vi ventet på første dose.  

Spesialisthelsetjenesten har foreløpig fått tildelt et begrenset antall doser. Det er FHI som har 

bestemt at vaksinering skal skje gradvis fordi de ønsker å evaluere effekt 

(også ifht bivirkningsproblematikk siden man så langt har begrenset erfaring).  

FHI anbefaler foreløpig anbefalt prioritering av helsepersonell innenfor døgninstitusjoner hvor man 

behandler sårbare pasienter over tid. Hovedhensikten med dette er å sikre ytterligere beskyttelse av 

de mest sårbare. Anbefalingen forventes å utvides til å omfatte andre grupper helsepersonell, og 

Legeforeningen trykker på i alle kanaler for å få fortgang i vaksineringen.  

Vi har forståelse for at noen avtalespesialister er bekymret for at vi kommer lengre bak i køen enn 

kollegaer på sykehus og det som kan synes rimelig utifra omfang av pasientkontakt.  

Det er fortsatt helseforetakene som har ansvar for vaksinering i spesialisthelsetjenesten, men vi er 

også kjent med at noen avtalespesialister har fått sin 3.dose i kommunal regi eller hos sin fastlege, så 

dette kan også være en mulighet for noen. 

For mer informasjon om anbefalinger og vurderinger somligger til grunn: (oppdateres jevnlig) 

https://www.fhi.no/contentassets/3b084b085bc144949e18111652b250c7/veiledning-til-

vaksinasjon-med-oppfriskningsdose-til-helsepersonell.pdf 

 

https://www.fhi.no/publ/2020/covid-19-faglige-notater-som-grunnlag-for-nasjonale-

beslutninger/#oppdragsbesvarelser-vaksinasjon 

  

Med ønske om en god helg! 
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