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Vedr overnevnte forskrift har jeg flg kommentarer/spørsmål: 
 
I Nesodden kommune har vi flg ordning i forbindelse med vaksinering av 
risikogruppene mot  
sesonginfluensa. Kommunen har bestilt og distribuert vaksiner, og 
fastlegene har vaksinert sine  
pasienter i risikogruppene mot betaling. I fht denne forskriften som nå 
er på høring, er det anledning til  
å fortsette med dette? Hvordan blir det da med registrering? Skal 
fastlegene gjøre dette? 
I høringsnotatet står det at prisen for vaksineringen i kommunene skal 
være kr 50, da dette dekker  
kommunens utgifter. Dersom fastlegene skal vaksinere, vil det være 
anledning til å ta mer betalt? Jeg  
ønsker å påpeke at konsultasjonstakst for en fastlege er kr 132,-. Når 
man vaksinerer vil man i tillegg  
bruke nødvendig utstyr, samt at pasienten må observeres i 20 minutter 
etterpå. I tillegg må man ha  
beredskap for anafylaksi. Dersom kommunen skal gjennomføre vaksineringen, 
må denne hos de  
fleste kommuner skje ved egne vaksinasjonspoliklinikker på kveldstid, for 
å ikke måtte avvikle normal  
aktivitet på helsestasjoner etc. Da må kommunen overtidsbetale sine 
helsesøstre for å utføre denne  
jobben. Min konklusjon er at de 50 kr departementet mener man skal ta for 
vaksinene, verken dekker  
kommunes eller fastlegenes utgifter til dette og jeg mener også det er 
helt urimelig å be fastlegene  
om å jobbe gratis. 
 
Vi har lagt en god plan for vaksineringen og jeg mener det haster med en 
rask avklaring, da pålegg fra  
departementet kan sette kommunene i den situasjonen at de må endre på 
sine planer på meget kort  
varsel. Dersom overnevnte forskrift blir vedtatt slik den står nå, ser 
jeg for meg at fastlegen ikke vil  
vaksinere og at kommunen må starte planleggingen på nytt i fht dette. 
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Postboks 123 
1451 Nesoddtangen 
  
Tlf: 66964600/ 66964542 
 


