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Høringssvar: VS: Utkast til ny planveileder for massevaksinasjon - høring

Norsk Sykepleierforbund har hatt høringen til vurdering i organisasjonen og har mottatt innspill fra 
Landsgruppen av helsesøstre. Generelt fremstår planveilederen ryddig og lettforståelig, den har en 
systematisk og logisk oppbygging, og oppleves stort sett grei å finne fram i. Den vil kunne være et viktig og 
praktisk verktøy i planlegging og gjennomføring av massevaksinasjon, både for kommuner og helseforetak. I 
det følgende kommenterer vi noen forhold spesielt som vi mener bør belyses eller tydeliggjøres. 

Organisering
Vi har noen betenkninger knyttet til å bruke samme ordning på pandemivaksinering som på vanlig 
sesonginfluensa. I utgangspunktet fremstår det klokt. Dagens ordning gir imidlertid langt fra tilfredsstillende 
vaksinasjonsdekning i forhold til sesonginfluensa. Erfaringen viser at alt for få vaksinerer seg når fastleger 
har ansvar for informasjon og gjennomføring, blant annet fordi dette er tidkrevende arbeid som ikke utløser 
inntekt. I noen kommuner foregår det i praksis ingen vaksinering ved legekontorene. Fastlegene nevnes i 
planen som ressurs i en pandemi-vaksinering, men er så langt vi kjenner til ikke forpliktet til å delta i 
massevaksinering i kommunene. Dette arbeidet inngår ikke i deres avtale med kommunene og må 
forhandles individuelt, og betales ekstra for. Disse forholdene gjør at det vil kunne bli sårbart hvis man skal 
følge samme ordning som ved sesonginfluensa.
Lokale vaksinasjonskontor er viktige bidragsytere for å få opp vaksinasjonsdekningen. Det som imidlertid har 
vist seg mest effektfullt er å oppsøke arenaer der målgruppene for sesonginfluensavaksinering oppholder 
seg; eldresenter, poliklinikker, helsestasjoner, skoler, arbeidsplasser. Det trengs derfor et ambulerende team 
og en organisering som ikke er basert på timebetaling og inntjening. 

Når helsesøstre skal bidra er det viktig at det organiseres og bemannes slik at massevaksinasjon i minst 
mulig grad går utover det ordinære arbeidet. Det samme vil gjelde jordmødre og sykepleiere i andre deler av 
helsetjenesten. Erfaringene fra svineinfluensapandemien viste at noen steder jobbet helsesøstre ekstra, 
mens det ordinære tilbudet gikk sin gang. Andre steder ble det ordinære tilbudet nesten lagt dødt i en lengre 
periode. Slike ulikheter bør unngås.

Samhandling og ansvarsfordeling
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Praksisfeltet erfarer at det er et stort forbedringspotensiale i kommunikasjonen fra FHI og Hdir, via fylkene og 
videre ut til kommunene. Manglende oppdatering av e-postadresser og kontaktinformasjon, og endringer i 
stillinger/ansvarslinjer medfører mangelfull oversikt, kvalitetssikring og informasjonsflyt.

Om desentralisert og sentralisert vaksinering
Erfaringsmessig bør det ved desentralisert vaksinering være en støttefunksjon med et ambulerende team, 
for å effektivisere arbeidet og bidra med kompetanse. Dette teamet vil f.eks kunne kjøre ut vaksiner, ha 
kontinuerlig oversikt over antall vaksinerte og over vaksineforbruk og – beholdning, slik at ikke vaksiner går 
til spille. Ved sentralisert vaksinering er det også viktig å supplere med et ambulerende team som kan steppe 
inn når noen må ta pauser, eller om/når det oppstår uforutsette hendelser. Dette vil effektivisere 
massevaksineringen, og trygge de som assisterer vaksineringen uten tidligere erfaring fra 
massevaksinasjon.

Kommunal koordinatorfunksjon
NSF støtter forslaget om at kommunal koordinator fortrinnsvis bør være helsesøster med spesialkompetanse 
eller bred erfaring fra smittevern- og/eller vaksinasjonsarbeid, alternativt sykepleier. Helsesøstertjenesten 
sitter på kompetanse, erfaring og lokalkunnskap som vil være svært nyttig i en slik funksjon. 

Lokal planlegging og kvalitetssikring
Det foreslås ulike utvalg/grupper som skal planlegge og kvalitetssikre arbeidet  ute i kommunene; 
beredskapsutvalg, smitteverngruppe tilknyttet koordinatorfunksjonen, i tillegg til et rådgivende 
vaksinasjonsutvalg i helseforetakene. En avklaring og avgrensing av roller og funksjon vil være 
hensiktsmessig å omtale nærmere i veilederen. Planveilederen burde også beskrive system for 
statusrapportering til koordinator og kommuneoverlege, og evt. utvalg. Uansett er det avgjørende å ha et 
utvalg i kommunen, med både relevant og tverrfaglig/tverrsektoriell kompetanse og nødvendig myndighet. 
Basert på erfaringer med en svært hensiktsmessig sammensetning av en slik gruppe i Stokke kommune 
(Vestfold) under svineinfluensavaksineringen i -09, foreslås medlemmene i utvalget blant annet å være; 
kommuneoverlege (med tett kontakt opp mot Fylkeslege og FHI), ledende helsesøster og/eller 
smittevernansvarlig helsesøster, seksjonsleder for helse, IT-ansvarlig i kommunen, 
eiendomsansvarlig/vaktmesterfunksjon og merkantil. 

Jevnlige øvelser er vesentlig for å kvalitetssikre rutiner og klargjøre ansvar. Helsesøstre øver årlig på 
massevaksinering i mindre skala, gjennom vaksinering av grupper og klasser på skolene og vaksinering mot 
sesonginfluensa.

Vi savner informasjon om hvordan samarbeidet med spesialisthelsetjenesten i forhold til de som er ekstremt 
allergiske og som skal vaksineres under særskilt overvåking skal foregå. Vi foreslår at det omtales hvordan 
dette praktisk bør organiseres i samarbeid med sykehusene.
Det kan også være vanskelig for kommunehelsetjenesten å holde oversikt over om pasienter som er innlagt i 
sykehus får/har fått vaksine, 1. eller 2 dose, og følge opp disse. Dette oppleves gjerne som et svakt punkt 
ved den årlige influensavaksineringen i kommunen, og vil også gjelde ved massevaksinering.

Prioritering
Det sies på side 15 at «….,kommunene har ansvar for å vaksinere alt annet personell ved prioritert 
vaksinasjon». I og med at det i foregående tekst omtales både kommuner og helseforetak, kan dette tolkes 
som at kommunen er ansvarlig også for vaksinering av personell i foretaket. Vi foreslår en tydeliggjøring av 
dette, i tråd med det som står nederst på side 21.
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Forslaget om prioriteringslister (side 26) ser vi blir svært krevende å gjennomføre, spesielt i større 
kommuner. Det er også svakheter i systemene som gjør utarbeidelse av en slik oversikt krevende. 
Helsesøstre erfarer at arbeidsinnvandrere, barn av arbeidsinnvandrere og barn av utenlandske mødre som 
gifter seg med norske menn, kan falle utenfor det rutinemessige smittevernarbeidet i kommunene. Det er 
ingen automatikk i at helsestasjon, skolehelsetjeneste eller fastlege varsles om evt. barn i disse tilfellene, og 
det tar delvis lang tid før de fanges opp. For å få en oversikt over målgrupper kan man bruke 
helsestasjonens register over barn, søsken og foreldre. Der vil arbeidsinnvandrere og bosatte flyktninger til 
en viss grad også fremkomme (både i smittevernmodulen og som foreldre til barn på helsestasjonen og 
skolehelsetjenesten). Skolene har registre over elever og foreldre. Det er oversikt over inneliggende 
pasienter ved sykehjem og over brukere av hjemmetjenester/hjemmebasert omsorg.  Oversikt over personer 
med spesielle diagnoser, eks. diabetes mangler ofte.

Vi støtter at lokale planer må omtale tilbud om vaksinasjon i institusjons- og hjemmetjenesten, og planlegges 
spesielt for de som ikke kan komme seg til vaksinasjonslokalene på egenhånd. Hjemmevaksinasjon bør 
inngå som et tilbud. Dette stiller krav til kompetanse, ekstra ressurser og bemanning i perioden for 
massevaksinering. Tett samarbeid mellom tilsynsleger og pleie- og omsorgstjenesten er en vesentlig 
suksessfaktor.

Vaksinehåndtering og distribusjon av pandemivaksine
Ved distribusjon av vaksinene fra sentralt lager bør det ligge ved informasjon om hvordan man håndterer evt. 
brudd på kjølekjeden. Forslaget om fortløpende utsending av vaksine støttes. Med tanke på den praktiske 
gjennomføringen er ferdigblandete vaksiner sterkt å foretrekke. Det er vesentlig å sørge for et nasjonalt 
fordelingssystem og et lokalt kvalitetssystem for å unngå at ulike vaksiner settes som 1. og 2.dose. 
Kommunene må ha et system for oppbevaring og distribusjon av vaksiner som sikrer at det ikke gis feil 
vaksinetype ved dose 2.

Registrering er avgjørende for å få en oversikt over vaksinasjonsdekningen nasjonalt og lokalt, og videre 
oppfølging både av bivirkninger og nye doser.  Skal dette la seg gjennomføre ved en massevaksinasjon av 
tusenvis av mennesker i løpet av noen få dager, kreves både struktur og ressurser. Ved at helsesøstrene er 
medansvarlige i vaksineringen kvalitetssikres registrering i Sysvak, fordi helsesøstertjenesten har system og 
rutine for slik registrering. Det vil ta svært mye tid å registrere i et fagprogram, slik at ekstra merkantile 
ressurser er påkrevd. Sikker registrering fordrer en god forbindelse mellom fagprogrammene og Sysvak. 
Dette ser vi svikter ute i kommunene. Det er for eksempel dårlig kommunikasjon mellom Hspro og Sysvak. 
Dette resulterer blant annet i at mange kommuner tilsynelatende har en lavere vaksinasjonsdekning i 
Barnevaksinasjonsprogrammet enn realiteten. Noen vaksiner er helt nede på 80 % dekning - noe man i 
småkommunene vet ikke stemmer. Dette er en tydelig IT-utfordring i dag, og et system som må fungere skal 
en pandemivaksinasjon kunne registreres effektivt og sikkert. Det er heller ikke system i alle kommuner pr i 
dag som ivaretar muligheten for å koble opp bærbare pc-er i alle aktuelle kommunale bygninger.

Vaksinasjonskort bør etter vår mening ikke nødvendigvis prioriteres. Så lenge vaksinen registreres i Sysvak 
kan befolkningen selv gå inn på Mine vaksiner (helsenorge.no) og hente ut dette i ettertid. 

Krisekommunikasjon
Kommunen skal sørge for at alle innbyggere får informasjon på et språk de forstår. Vi mener det må være et 
nasjonalt ansvar å utarbeide informasjonsmateriell på ulike språk, og også materiell tilpasset analfabeter. 
Med det økende antall innvandrere og flyktninger Norge får i tiden framover, vil det være lite hensiktsmessig 
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ressursbruk at hver kommune skal utvikle slikt materiell. Materiellet må utformes slik at det kan tilføyes lokal 
informasjon om tid og sted for vaksinasjon, og være beregnet for både papir, nett og sosiale medier.

Lykke til med sluttføringen av planveilederen!

Med vennlig hilsen

Kari Elisabeth Bugge Astrid Grydeland Ersvik
Fagsjef Seniorrådgiver

Kopi: kjersti.margrethe.rydland@fhi.no
Landsgruppen av helsesøstre NSF
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