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Koronavaksinering – oppdatert informasjon til private institusjoner og
avtalespesialister

Helse Sør-Øst RHF mottar nå vaksiner som gjør det mulig å tilby vaksine til noen flere
avtalespesialister og noe helsepersonell i institusjoner som har avtale med det regionale
helseforetaket. Det presiseres at det kun er helsepersonell med pasientkontakt som skal
vaksineres med disse dosene. Vi vil her gjøre rede for prioriteringene av hvem som tilbys
vaksinedoser i denne omgangen.
Spesialisthelsetjenesten har tidligere mottatt vaksinedoser som har det gjort det mulig å
vaksinere helsepersonell etter strenge prioriteringskriterier. For tidligere vurderinger og
bakgrunnsinformasjon viser vi til brev av 23. februar 2021, som også finnes her.
Institusjoner som leverer spesialiserte rehabiliteringstjenester
Antall tildelte doser gjør det mulig å vaksinere en andel helsepersonell i de private
rehabiliteringsinstitusjonene. Utgangspunktet for fordelingen er føringene i
prioriteringsnotatet fra Helsedirektoratet 25. mars 2020 (Prioritering av helsehjelp i
Norge under covid-19 pandemien), samt mål om å opprettholde døgntilbud innen hjerteog lungerehabilitering og tilbud til barn og unge.
Ingen institusjoner mottar tilstrekkelig antall doser til å vaksinere alle ansatte, og det må
følgelig gjøres interne prioriteringer i institusjonene. Helse Sør-Øst RHF forutsetter at
disse prioriteringene gjøres etter de samme kriteriene som Helse Sør-Øst RHF har
anvendt, med sikte på å opprettholde helsetjenestetilbud til disse pasientgruppene.
Helse Sør-Øst RHF vil i løpet av kort tid sende ut en e-post til institusjonene som i
denne omgang får tildelt vaksinedoser. Det er det lokale helseforetaket i sykehusområdet
institusjonen er lokalisert i, som vil gjennomføre vaksineringen.
Institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern
Antall tildelte doser gjør det mulig å vaksinere en andel helsepersonell i de private
institusjonene innen psykisk helsevern og rusbehandling (TSB). Helse Sør-Øst tilbyr nå
doser til helsepersonell i institusjoner som har avtale om tilbud til barn og unge med
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spiseforstyrrelser, voksne med alvorlig psykisk lidelse og/eller samtidige
rusmiddelproblemer og institusjoner som har pasienter under tvungent psykisk helsevern.
Enkelte institusjoner som har avtale om rusbehandling og som er lokalisert i områder
med høyt smittetrykk, er prioritert. Ingen institusjoner mottar tilstrekkelig antall doser til
å vaksinere alle ansatte, og det må følgelig gjøres interne prioriteringer i institusjonene.
Helse Sør-Øst RHF forutsetter at disse prioriteringene gjøres etter de samme kriteriene
som Helse Sør-Øst RHF har anvendt, med sikte på å opprettholde helsetjenestetilbud til
disse pasientgruppene.
Helse Sør-Øst RHF vil i løpet av kort tid sende ut en e-post til de institusjonene som i
denne omgang får tildelt vaksinedoser. Det er det lokale helseforetaket i det
sykehusområdet som institusjonen er lokalisert i, som vil gjennomføre vaksineringen.
Avtalespesialister og noe hjelpepersonell
Helse Sør-Øst RHF har i denne runden besluttet å tilby vaksine til avtalespesialister innen
pediatri, gynekologi, gastroenterologi og lungemedisin. Antall tilgjengelige doser vi nå
mottar, gjør det også mulig å begynne å vaksinere noe av hjelpepersonellet som har
tettest pasientkontakt. Vi har besluttet å tilby vaksine til hjelpepersonell i avtalepraksiser
innen øyesykdommer i sykehusområdene til Oslo universitetssykehus, Akershus
universitetssykehus, Sykehuset Østfold og Vestre Viken.
Type vaksine
Vaksineleveransen Helse Sør-Øst RHF har mottatt nå, er fra PfizerBioNTech, men det
kan også være at det av praktiske og logistiske grunnes gis Morderna. Begge vaksinene er
av typen mRNA-vaksine.
Nye vurderinger
Hvis Folkehelseinstituttet beslutter å tildele ytterligere doser vaksiner til helsepersonell i
spesialisthelsetjenesten, vil det blir gjort nye prioriteringer. Avtalespesialister,
hjelpepersonell i avtalepraksis og helsepersonell i private institusjoner med driftsavtale vil
da igjen bli vurdert i de samlede prioriteringene.
Med vennlig hilsen
Helse Sør-Øst RHF

Jan Frich
viseadministrerende direktør
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