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Høringssvar: Endring i forskrift om nasjonalt 
vaksinasjonsprogram 

Vi viser til høringsbrevet fra departementet. 

Hovedorganisasjonen Virke organiserer blant annet ideelle helsevirksomheter og apotek, som i denne 
sammenhengen har en mulighet til å bidra til høyest mulig vaksinasjonsdekning. Covid-19 og 
pandemien som har preget 2020 krever at vi tar i bruk bredden av det norske helsevesenet, og det 
gjelder ikke minst i denne fasen hvor vaksinasjon bør gjennomføres effektivt og lett tilgjengelig for 
befolkningen. 

I høringsutkastet foreslås det blant annet at fastlegene har plikt til å bidra i vaksinasjonsarbeidet. Det 
er naturlig at fastlegene har en tydelig rolle her, som det primære kontaktpunktet mellom 
helsevesenet og innbyggerne. Dette er et stort ansvar og vil komme på toppen av ordinær oppfølging 
av listeinnbyggerne. Vi registrerer at det blant fastlegene også har vært bekymring knyttet til 
gjennomføring av vaksinasjon ved legekontorene, til dels av smittevernhensyn.  

Høringsutkastet har ingen referanser til apotek som vaksinasjonssted. Vi vil i denne sammenhengen 
vise til Helse- og omsorgskomiteens innstilling til Statsbudsjettet for 2021, om covid-19-vaksinering: 
Komiteen ber departementet om å involvere kommuner, fastleger og apotek i planleggingen, slik at 
den tilgjengelige kapasiteten kan utnyttes best mulig. Stortinget har flere ganger understreket 
betydningen av apotekenes vaksineringskapasitet, særlig i forbindelse med sesonginfluensa. Å utvide 
den eksisterende rekvireringsretten for farmasøyter for sesonginfluensavaksine til også å omfatte 
denne vaksinen vil enkelt kunne gjøres i denne sammenhengen. Bredden av aktører kan bidra til å 
redusere risiko særlig i pressområdene og byene. 

Vi mener at departementet bør legge opp til at apotekene kan være et supplement til den strukturen 
rundt vaksinering som det legges opp til i høringen. Et større mangfold av aktører og lokasjoner for 
vaksinering vil gjøre vaksinering lettere tilgjengelig og tryggere for innbyggerne. Apotekene har 
allerede tilbudt seg å stille sin vaksineringskapasitet til rådighet i denne situasjonen, og vi mener det 
vil lette både kommunenes og sentrale helsemyndigheters arbeid å inkludere apotekene nå.  

Virke forutsetter videre at departementet foretar risikoreduserende vurderinger knyttet til vaksinerende 
helsepersonell, herunder at de vurderes vaksinert før den administreres/gis til de prioriterte gruppene. 
Det vurderes som en pragmatisk, men viktig smittevernmessig forsikring som ikke uthuler allerede 
besluttet prioriteringsrekkefølge.  

Denne høringsuttalelsen er godkjent elektronisk. 


