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Oslo, 26. mars 2021 

 

 

Kjære kolleger! 

Vaksinasjonsprosessen tar tid, også for oss som er praktiserende spesialister. Noen av dere er ferdig 

vaksinerte, andre har fått første dose med AstraZeneca-vaksinen, men de aller fleste av oss venter 

fortsatt på vaksine.  

Det er vanskelig å få en oversikt over hvor mange som har fått tilbud om vaksine, og derfor har vi 

sendt ut en questback med svarfrist i dag. Formålet med denne er først og fremst å få en aktuell 

status som kan brukes som dokumentasjon. Kanskje blir det behov for en oppfølgende 

spørreundersøkelse senere. De foreløpige resultatene viser at det er i underkant av 30% av dere som 

har fått vaksine.  

Det har vært mye diskusjon rundt vaksinasjonsprosessen. Både internasjonale avtaler og gjeldende 

prioriteringer fra FHI har vært gjenstand for debatt. De regionale helseforetakene har i liten grad 

mulighet til å påvirke dette og dermed tilgangen på vaksiner. Legeforeningen har hatt utspill i media 

og innspill til den politiske ledelsen. Før helgen besluttet helseministeren på bakgrunn av 

smittesituasjonen at Helse Sør-Øst og Helse Nord skulle få flere vaksiner, og at disse skulle fordeles til 

sykehusene. 

Dette førte til at Helse Sør-Øst kunne starte inkludering av nye grupper avtalespesialister i 

vaksinasjonsprosessen. I tillegg til øye, øre-nese-hals og kardiologi, vil gynekologi, gastroenterologi, 

lungemedisin og pediatri bli inkludert. Det kommer fremdeles til å ta litt tid før det praktiske er på 

plass, men om ikke så lenge vil man bli kontaktet av helseforetaket forutsatt at kontaktinformasjonen 

i questbacken som ble utsendt fra HSØ er bekreftet. 

I Helse Vest har det nå kommet informasjon om at avtalespesialister skal inkluderes i 

vaksinasjonsprogrammet fortløpende de neste ukene. Dette gjelder for alle, uavhengig av 

helseforetak.  

I Helse Midt er alle avtalespesialister i Nord-Trøndelag vaksinert, og de andre regionene inkluderes 

fortløpende i de kommende ukene.  

Ved kontakt med Helse Nord blir det informert om at det til nå har blitt tildelt for få vaksiner til at 

man har kunnet inkludere avtalespesialister. De må fremdeles prioritere helsepersonell med kritisk 

funksjon, men regner med å starte vaksinasjon av avtalespesialister i løpet av kort tid.  

Det er altså en positiv utvikling, men vi er ikke i mål. De fleste av oss er ikke vaksinert, og det er 

vanskelig å få en oversikt over hvordan private spesialister, også innenfor fritt behandlingsvalg, 

kommer til å bli prioritert i kommunehelsetjenesten i tiden som kommer.  

For dere med private avtaler, henstiller jeg derfor til å ta kontakt med kommunehelsetjenesten slik at 

dere kan bli prioritert med hensyn til vaksinasjon. Etter vaksinasjonsforskriftens §2 har kommunen 

ansvar for vaksinering av helsepersonell som jobber i kommunen, uavhengig av arbeidsgiveransvar. 

Unntaket er dem som har driftsavtale med et helseforetak (blant andre avtalespesialister). 
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Vi fortsetter å følge denne prosessen tett, og skal fortsette å arbeide for at alle, inkludert 

hjelpepersonell, er vaksinert innen kort tid.  

 

En riktig god påske ønskes dere alle! 

 

For styret i  

Praktiserende spesialisters landsforening /PSL 

 
Frøydis Olafsen 

leder 

 


