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Høring til forskrift om kommunenes vaksinasjonstilbud i henhold til det
nasjonale vaksinasjonsprogrammet mv.

Vår kommunen har i overkant av 20.0000 innbyggere. Kommunen har 6 legekontorer.
Alle legene er private næringsdrivere, som har avtale med kommunen.
Ordningen med influensavaksine har hittil vært at kommunelegen bestiller antall dosen
samlet, etter å ha tatt i mot bestilling fra legekontorene. Legekontorene foretar
vaksineringen
I tillegg har de 3 sykehjemmene i kommunen bestilt vaksiner for sine pasienter

Vaksinasjonsdekningen har vært for lav i forhold til personene som bør vaksineres. Noe av
årsaken kan være at legekontorene har vært litt forsiktig med å bestille vaksine, fordi de er
engstelige for å sli sittende med vaksine som ikke blir brukt. Legekontorene betaler i dag
for vaksinen de har bestilt.
En annen grunn kan være at kommunene ikke har vært flink nok til å drive kampanjer for
vaksinering.
I og med at selve vaksinen nå blir gratis, og man i tillegg har hatt mye oppmerksomhet

omkring fugleinfluensa, er det nå lettere å markedsføre dette med å vaksinere.
Influensavaksinering og organiseringen omkring hvordan dette best kan gjøres har vært
drøftet med legene i kommunen, og den ordning en tror vil fungere best er følgende:
•
•

•
•

Vaksineringen mot influensa forgår hos fastlegene. Legene er de som har oversikt
over risikopersoner under 65 år.
Selve vaksinen er nå gratis, men legene tar seg betalt for arbeidet med å sette
vaksinen. Dette betaler pasientene. Legekontorene skal ta samme pris. Den avtaler
på forhånd og settes slik at det ikke blir så dyrt folk ikke kommer.
Beboere ved sykehjemmene vaksineres av personalet ved sykehjemmene, og
tilsynslegene er ansvarlige for at dette gjøres
Det føres statikk over hvor mange som vaksineres over 65 år og hvor mang i
risikogruppene under 65 år som vaksineres.

Rådhuset

Telefon 74 16 90 00

Bankgirokonto

Serviceboks 2530

Telefax

Org.nr. 840 029 212 mva

5210.05.76600

7729 Steinkjer

E-mail postmottak@steinkjer.kommune.no

•

Kommunelegen samler inn statistikkene og rapporterer samlet til Nasjonalt
folkehelseinstitutt

Vaksinasjonen kan også organiseres med en felles vaksinasjonsdag i kommunen, hvor
legekontorene åpner for dette en ettermiddag.
På denne måten skulle en innen kort tid greie å vaksinere mange personer, som kan være

nyttig ved senere behov.
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