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Høringsuttalelse fra Asker kommune ved kommuneoverlegen om forslag til 

forskrift  om nasjonalt vaksinasjonsprogram og endringer i SYSVAK-forskriften. 
 

Vi noterer oss at sentrale myndigheter har to overordnede føringer/målsetninger:  

1. At flest mulig tar vaksinen og 

2. At dette i størst mulig grad registreres i sentralt register . 

 

Måten å nå begge disse målsetninger på på enklest mulig  kan være; 

Myndighetene legger inn en refusjonstakst knyttet til innregistrering av vaksiner, gjerne 

slik at befolkningen ikke betaler ”gebyr” for å få vaksinen satt og slik at dette 

dekker”kostpris for arbeidet” for de som vaksinerer.  

 

Pr i dag har både kommunene og fastlegene  et annet mer realistisk regnestykke en den 

sammenlikningen som gjøres med HPV vaksinen i utsendte dokument(som også er helt annet 

og mindre beløp enn det vi har gjort i kommunen påå HPV vaksinen). Vanlig kostpristakst har 

til nå i flere år vært kr 100 i Asker og Bærum kommuner i kommunalt regi og hos fastlegene. 

 

Dette foreslåtte regimet over med riktig ”takst” eller ”gebyr”(ikke mindre enn 100kr) 

som blir refundert når det er registrert satt, vil medføre at flere vil ta den, flere vil bidra 

til å sette den og registrer den inn i systemet. ( se for øvrig ytterligere forklaing lengre 

ned) 

 

Registering 

Det å ta influensavaksinasjonen inn som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet har 

mange fordeler. Det ansees som en stor fordel at pasientskadeloven kan anvendes ved evt. 

uønskede hendelser etter vaksinasjon. 

Vi er enig i at registrering av vaksinasjon av pandemisk influensavaksine kan skje uten 

samtykke. Vi har aldri sett noen problemer med dette i forhold til andre vaksiner. Vi mener at 

det samme bør gjelde sesonginfluensavaksine. Vi ser ikke at dette er med i forslag til ending 

av sysvakregistreringen. 

Vi foreslår for begge typer registreringer at det legges inn en kode el.l. for 

indikasjonsgruppe/risikogruppe som lett vi gi statistikk lokalt og sentralt. Dette telles opp 

lokalt i den grad det i det hele tatt gjøres manuelt og det gir usikre tall. 

 

Vi er enig i at registreringen blir pålagt. Vi har lenge ventet på en sentral registrering av alle 

vaksiner, også til de over 18 år, inkludert reisevaksinasjon og dette er kanskje en anledning til 

å få dette på plass. Det vi gi nyttig informasjon om vaksinedekningen i befolkningen. Det vil 

også hindre unødvendig vaksinasjon der status er uklar pga manglende dokumentasjon. Dette 

vil også sikre at fastlegene vil kunne ha oversikt over vaksiner pasienten har fått andre steder, 

f.eks pandemivaksinen. Melding til fastlegene om hvem at listepasientene som er vaksinert, i 
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den grad det blir gjort, vil komme lenge i ettertid pga det manuelle merarbeidet dette 

medfører.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Som det er påpekt får kommunene påført nye oppgaver og da blir de økonomiske 

konsekvensene noe en ikke kan utelate å lage kompensasjonsordninger for. 

Dersom man ønsker å kompensere kommunens ekstrakostnader må det være en reell 

kostnadskompensasjon. Å sammenligne vaksinasjon av 7. klasse jenter innenfor 

skolehelsetjeneste-systemet med vaksinasjon av risikogrupper mot sesonginfluensa eller med 

pandemivaksinen, for ikke å snakke om massevaksinere hele befolkningen blir feil. Det 

krever en helt annen logistikk og et helt annet personellbruk å massevaksinere. Det at 

pandemivaksinen i tillegg kommer i 10-doseglass stiller ytterlige krav til planlegging og 

gjennomføring av vaksineringen. Store utgifter til annonsering i lokalpresse må tas med i 

regnskapet. Pandemivaksineringen vil kreve bruk av overtid og vikarer. Når første grupper er 

prioritertgrupper med risikofaktorer krevses ogs nærmer registreing og dsamtler rundt disse 

registreringen og flere behov for legetilgjengelig for diskusjon av indikasjon vs risikofaktorer. 

 

Vi mener at en egenandel på kr. 50.- ikke dekker kommunens ekstrautgifter- verken til HPV 

vaksinering eller influensavaksinering. De senere år har vi brukt en egenandel på kr. 100.- 

som egenbetaling i tillegg til influensavaksinen til kostpris for å få et nullregnskap på 

influensavaksineringen. Folk har betalt det samme enten de får vaksinen hos fastlegen eller i 

den kommunale helsetjenesten. 

 

Dette er et viktig prinsipp. Vi tror ikke at noen fastlege vil vaksinere sine risikopasienter og få 

inn en egenandel som er så mye mindre enn vanlig konsultasjonstakst. 

Dette vil kunne føre til at fastlegene faller ut som vaksinatører, noe som igjen medfører et 

meget stort press på kommunens smittevernpersonell i store kommuner som vår. 

 

Ordet egenandel skaper bare forvirring og bør unngås.  Gebyr er kanskje et bedre ord.?  Barn 

under 12 år som her kan utgjøre en stor andel, skal ikke betale ”egenandel”, men så lenge det 

her ikke er en refusjonsordning vil det måtte kreves ”gebyr”(egenandel) også av de under 12 

år. En generell refusjonsordning for alle vil derefor være bedre. 

 

Innkreving av penger fra de som kommer for vaksinering i kommunen medfører et betydelig 

ekstraarbeid i seg selv med regnskap, bilag til kassakontoret i kommunen osv. 

Ved en massevaksinasjon vil pengeinnkreving forsinke gjennomføring av vaksineringen 

betydelig og øke behov for merkantilt personell betraktelig. 

 

Vårt innspill er at de som vaksinerer, enten det er fastleger eller kommunens helsepersonell 

bør kunne utløse refusjonstakst pr. pasient de vaksinerer med pandemivaksine og 

sesonginfluensavaksine.  

Dette vil øke oppslutningen om begge vaksinene for risikogruppene, og spesielt de friske over 

65 år som vi har problemer med å få til å ta imot tilbudet. Man vil kunne tilby vaksinen som et 

gratis helsegode, det vil gjøre det attraktivt å vaksinere flest mulig, forenkle arbeidet betydelig 

for vaksinatørene og være et sterkt insitament for helsepersonellet til å gjennomføre 

registreringen.   

 

Man vil ved å innføre denne refusjonen måtte forvente å få svært god compliance for 

registreringen, noe som må være en stor fordel for sentrale helsemyndigheter.  
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For å oppnå de målene vi opplever at sentrale helsemyndigheter fremsetter i dokumentet som 

er utsendt til høring, er våre anbefalinger som nevnt innledningsvis. 

 

Mvh  

Irene Teslo  Sigrid Helgebostad           Inger Straumsnes 

Kommuneoverlege/re-leder helseavd          ass.kommuneoverlege    Smittevernhelsesøster 

 

 


