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                                       Oslo, 23. februar 2021 

 

 

 

Kjære kolleger! 

Flere av kollegene våre i helseforetakene og kommunene er vaksinert, men veldig få praktiserende 

spesialister. Noen av dere har fått vaksiner i kommunene der dere jobber, selv om vaksinasjon av 

personell i spesialisthelsetjenesten ikke er et kommunalt ansvar. Kommunene har som kjent ansvar 

for å vaksinere befolkningen, men også kommunalt ansatt helsepersonell. Fremdeles er flertallet av 

helsepersonell uvaksinert, uavhengig av arbeidssted.  

 

De fleste av dere er i en arbeidssituasjon der dere utsettes for smitteeksponering, noen mer enn 

andre. Dette er en krevende situasjon som dessverre har blitt mer langvarig enn først antatt. Det er 

forståelig at flere av dere har henvendt dere til RHFene og Legeforeningen i håp om å kunne 

fremskynde prosessen.  

 

PSL har fremmet et krav til RHFene om at praktiserende spesialister må prioriteres på lik linje med 

spesialister i helseforetakene.  Dette har vi gjort i møter, telefonsamtaler og per mail. PSL vil fortsette 

å være en pådriver overfor RHFene i denne prosessen. 

 

Vi har bedt om oppdatert informasjon fra RHFene om vaksinasjonsprosessen. Denne refereres her:  

 

HELSE NORD 

  

• Tilgangen til vaksiner til spesialisthelsetjenesten er fortsatt svært begrenset og kun 2 av 10 
ansatte i sykehusene tilbys vaksinering. 

• Med det lille antall vaksiner som Helse Nord RHF så langt er tildelt, er den overordnede 
prioritet å beskytte spesialisthelsetjenestens kritiske funksjoner for behandling av både 
alvorlig syke covid-19 pasienter og andre alvorlig syke pasienter.   

• Det vil de kommende ukene bli distribuert vaksiner til helseforetakene og noen av disse 
dosene vil kunne bli forbeholdt avtalespesialister. Eksakt tidspunkt for vaksinasjon er ikke 
avklart. 

• Vaksinasjonen av utvalgte grupper av avtalespesialister i Helse Nord vil bli gjennomført via 
helseforetakene og innkalling vil komme direkte fra helseforetakene evt i samarbeid med 
kommunene. 

• Hjelpepersonell i avtalepraksis vil dessverre ikke kunne bli prioritert i denne omgangen. 
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• Helse Nord RHF vil komme tilbake med mere informasjon når spesialisthelsetjenesten får 

tilgang til flere vaksiner. 
 

HELSE VEST 

 

• Praktiserende spesialister skal inn i prioriteringen i neste tildeling av vaksiner til 
helsepersonell. 

• Vaksinasjonsarbeidet er organisert i et vaksinasjonsutvalg underlagt beredskapsledelsen  

• Oppdraget er å beskytte tjenestene – det gir en annen prioriteringsrekkefølge enn om man 
skulle vaksinert først de individene som har størst nytte/risiko.  

• Eksempler på dette er anestesipersonell og vakt- og ø hj-tjenester ved helseforetakene.  

• Ved prioritering av vaksiner til personell i spesialisthelsetjenesten vil man altså ikke ta 
hensyn til om personellet arbeider i et helseforetak eller en privat virksomhet 

• Status så langt er at målgruppen er noe over 15000 helsearbeidere. Det er nå vaksinert litt 
over 1700 med to doser. Videre er det fordelt 3100 vaksiner som settes de neste ukene. Når 
den runden er ferdig, er ca 30% av hele målgruppen vaksinert.  

• Vaksinasjon av personell med samme prioritet kan skje til ulikt tidspunkt pga logistikk og av 
praktiske hensyn. 

• Endring av leveranser og prioriteringer nasjonalt gjør at Helse Vest ikke kan legge frem en 
presis og detaljert plan for vaksinasjon av ulike personellgrupper i spesialisthelsetjenesten. 

• Helse Vest vil komme tilbake med ny informasjon så snart denne foreligger.  
 

HELSE MIDT 

 

• Spesialisthelsetjenesten har ikke fått nok vaksiner til å vaksinere alle ansatte. 

• Det begrensede antallet vaksiner forbeholdes nøkkelpersonell som er identifisert som kritisk 
funksjon for drift. 

• Enkelte private aktører i regionen har blitt prioritert for vaksinasjon, men for de fleste, i 
likhet med majoriteten av ansatte i HF-ene, vil ikke vaksinering bli aktuelt før det er et større 
antall vaksinedoser til fordeling. 

• Det er krevende at vaksinering av helsepersonell tar lengre tid enn vi alle ønsker. Dette 
skaper bekymring blant ansatte både i HF-ene og blant private tilbydere. 

• Det er usikkert når neste leveranse av vaksiner kommer, men FHI signaliserer at 
helsepersonell skal ha høy prioritet fremover. 

• Helse Midt-Norge kommer tilbake med mer informasjon så fort det er beskjed fra FHI om 
videre vaksineleveranser 

 

 

HELSE SØR-ØST  

• Tilgangen til vaksiner til spesialisthelsetjenesten er fortsatt svært begrenset og kun 3 av 10 
ansatte i sykehusene tilbys vaksinering. 

• Det vil de kommende ukene bli distribuert vaksiner til helseforetakene og noen av disse 
dosene er forbeholdt avtalespesialister. Eksakt tidspunkt for vaksinasjon er ikke avklart. 
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• Vaksinasjonen av utvalgte grupper av avtalespesialister i Helse Sør-Øst vil bli gjennomført via 
helseforetakene og innkalling vil komme direkte fra helseforetakene. De andre 
helseregionene legger sine løp for vaksinasjon. 

• I første omgang vil øyeleger, ØNH-leger og kardiologer få tilbud om vaksinasjon. 
• Da det kun er AstraZeneca-vaksiner som er tilgjengelig nå, vil vaksinasjonen i denne 

omgangen kun være til avtalespesialister < 65 år. Dette gjelder også for sykehusansatte. 
• Hjelpepersonell i avtalepraksis vil dessverre ikke kunne bli prioritert i denne omgangen. 
• Helse Sør-Øst RHF vil komme tilbake til mere informasjon når spesialisthelsetjenesten får 

tilgang til flere vaksiner. 
 

 

 

For styret i  

Praktiserende spesialisters landsforening /PSL 

 
Frøydis Olafsen 

leder 

 


