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Svar på høring om forslag for å forlenge sykepleiere og farmasøyters
midlertidige rett til å rekvirere vaksiner i henhold til
vaksinasjonsprogram mot covid-19

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforening og profesjonsforbund for over 32 500
barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Våre medlemmer
arbeider innenfor hele bredden av velferdstjenestene.
FO viser til departementets høringsnotat av 17.11.2021 med høringsfrist 01.12.2021.
Departementet foreslår å forlenge sykepleieres og farmasøyters midlertidige rett til å
rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram mot covid-19 ut 2022.
FO støtter forslaget, men det bør også omhandle vernepleiere, da også de vaksinerer i
henhold til godkjent vaksinasjonsprogram.
Bakgrunn
FO ga i sitt innspill støtte til forslaget i endringer i forskrift om nasjonalt
vaksinasjonsprogram med midlertidig rett til å rekvirere vaksine for sykepleiere,
provisorfarmasøyter og reseptarfarmasøyter ansatt i kommunal virksomhet, i
helseforetak og i private ideelle sykehus med driftsavtale med et regionalt helseforetak
og provisorfarmasøyter og reseptfarmasøyter. Men vi mener at vernepleiere også må
tas med i denne forskriften.
Vernepleiere er autorisert helsepersonell og kan utføre samme oppgaver som
sykepleiere knyttet til håndtering/administrering av medikamenter og behandling i form
av for eksempel medisinering per os, subkutane eller intramuskulære injeksjoner,
forutsatt opplæring og vurdering av forsvarlighet etter Helsepersonelloven §4. I
høringsnotatet beskrives det blant annet at for utsatte pasienter som får tjenester i eget
hjem vil det ofte ikke være hensiktsmessig at de må oppsøke et fastlegekontor eller
annet vaksinasjonssted. Vernepleiere jobber ofte med personer med nedsatt
funksjonsevne, både kognitivt og fysisk, som får tjenester i eget hjem. Mange av de vil
ha nytte av å bli vaksinert annet sted enn på fastlegekontor eller annet
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vaksinasjonssted. I slike tilfeller kan det være hensiktsmessig for brukeren at det er
kjent personell som setter vaksinen. Vernepleiere har vært et viktig bidrag i
vaksinasjonsprogrammet mot covid-19. De har deltatt i massevaksineringen på lik linje
med sykepleiere og helsesykepleiere og FHI har lagt til yrkesgruppen i sine Sysvak
systemer for registrering. En slik rekvireringsmulighet er særlig relevant innenfor
tjenester til personer med utviklingshemming.
FO foreslår endring i forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av
ledemidler fra apotek. I forskriften bør også vernepleiere nevnes.
§ 2-5a. Sykepleieren og vernepleierens rett til rekvirering
Sykepleiere og vernepleiere kan rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram
mot covid-19, jf. Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram og forskrift om
legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp.
Rekvireringsretten omfatter også legemidler som er nødvendig for administrering av
vaksinen.

Med vennlig hilsen
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