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Overordnet plan for
koronavaksinering i Bærum kommune

Koronavaksinasjon
Fra januar 2020 har koronapandemien preget vår hverdag. Bærum kommune har hatt
flere lokale utbrudd med høye smittetall. Pandemien er ikke over, og det ventes en
ytterligere økning i smittetallene. Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for
forebygging av smittsomme sykdommer. Hensikten med vaksinasjon er å forebygge
sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger.

Mål
Hovedmålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for
korona sykdommen.
Regjeringen besluttet den 13. oktober 2020 at vaksinasjon mot korona skal organiseres
som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Det betyr at kommunen har
plikt til å sørge for et vaksinasjonstilbud mot korona til personer som bor eller
oppholder seg i kommunen.
Arbeidet med koronavaksinering i Bærum kommune, skal utføres i
henhold til «Koronavaksinasjonsveilederen for kommuner og helseforetak»
og retningslinjer fra Regjeringen, Helsedirektoratet og FHI. Planen for
koronavaksinering i Bærum kommune skal være tydelig og konkret i forhold til
arbeidsoppdraget, men samtidig være så fleksibel at det gis mulighetsrom for
uforutsette hendelser. Det innebærer at aktiviteter og ressurser skal kunne omfordeles
for å imøtekomme eventuelle endringer.
Vi skal sørge for at alle som bor eller oppholder seg i Bærum kommune, får et
vaksinasjonstilbud mot korona.
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Planen skal sikre at koronavaksineringen er medisinskfaglig forsvarlig, og at teknisk-,
personell-, dokumentasjons-, og kommunikasjonslogistikken rundt organiseringen er
optimal. Dette innebærer at kommunen må ha detaljerte planer og en sentral
koordinerende instans/person til å håndtere det hele.
Koronavaksinasjon i kommunen må ses i sammenheng med kommunens øvrige
håndtering av pandemien. Kommunen skal tilrettelegge for godt samarbeid med det
regionale helseforetaket, fylket og omkringliggende kommuner for hensiktsmessig
utnyttelse av ressurser, jf. forskrift om kommunal beredskapsplikt, § 5 -5.
Kommunen skal:
- Ha oversikt over, og tilby vaksine til alle kommunens innbyggere og personer som
oppholder seg i kommunen
- Ha oversikt over alle risikopasienter og utarbeide en prioriteringsliste for vaksinasjon
- Ha strategi for informasjon og kommunikasjon med innbyggere og
samarbeidspartnere om koronavaksinene og lokal organisering av
vaksinasjonsprogrammet
- Utarbeide et system for time-bestilling/tildeling, der time må bekreftes før den
aktiveres
- Utarbeide detaljerte planer for vaksineringslogistikk
- Sikre effektiv registrering i EPJ-system for dokumentasjon og sanntidsregistrering i
SYSVAK
- Sørge for god logistikk, mottak og håndtering av vaksinasjonsutstyr og vaksiner
- Sørge for nødvendige ressurser, egnede lokaler, lagringsfasiliteter til vaksine,
tilstrekkelig opplæring og kompetent personell og smitteverntiltak tilpasset
smittesituasjonen lokalt for vaksinering
- Sørge for gjennomføring av vaksinasjon i prioritert rekkefølge og sikre korrekt
intervallvaksinering

Organisering
Folkehelsekontoret
Avdelingsleder for Folkehelsekontoret - Tonje Vågårøy, er utnevnt som
vaksinekoordinator og gitt myndighet til å planlegge, organisere og gjennomføre
vaksinasjon mot koronavirus i Bærum kommune.
Smittevernoverlege Bjørg Dysthe er medisinskfaglig ansvarlig for
koronavaksinasjonsprogrammet i kommunen.

Strategisk arbeidsgruppe
Den strategiske arbeidsgruppen skal planlegge arbeidet og sikre nødvendig fremdrift.
Gruppen skal sørge for optimal organisering av koronavaksineringen vedrørende
fagområder som datatekniske utfordringer, personal-rigg og dokumentasjons- og
kommunikasjonslogistikk. Verneombud- og tillitsvalgtsapparatet er medvirkende for å
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bidra til gode løsninger. I den strategiske arbeidsgruppen inngår ansvaret for
kommunikasjonsarbeidet. Kommunikasjonsenheten i Bærum kommunen har et
selvstendig overordnet ansvar for å utarbeide en kommunikasjonsplan som sikrer
informasjon med innbyggere og kontakt med massemediene.
Operativ arbeidsgruppe
Den operative arbeidsgruppen skal sikre praktisk gjennomføring av alle operasjoner i
forbindelse med koronavaksineringen. Verneombud- og tillitsvalgtsapparatet er også
her medvirkende for å bidra til gode løsninger.
Datateknisk arbeidsgruppe
Den datatekniske arbeidsgruppen skal utarbeide gode datatekniske løsninger og få på
plass alle ulike IT-komponenter. Gruppen skal sikre en totaloversikt over innbyggere
og personer som oppholder seg i kommunen, utarbeide en booking-løsning for
innkalling til vaksinering og sikre god EPJ-dokumentasjon og overføring i sanntid til
SYSVAK-registeret. Arbeidsgruppen har et selvstendig overordnet ansvar for den
tekniske logistikken i prosjektet.
Overordnet plan for koronavaksinering i Bærum kommune følger den organisatoriske
inndelingen av arbeidet. Først fremstilles en strategisk plandel, med føringer for
gjennomføring av koronavaksinering i kommunen. Så følger en kommunikasjonsplan,
og deretter gjøres det rede for de datatekniske løsninger for dokumentasjon og
logistikk. Til slutt fremlegges en konkret og operativ plan for selve gjennomføringen av
koronavaksineringen.

Forankring
Koronavaksinasjon har blitt en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Det
betyr at kommunen har en plikt til å sørge for et vaksinasjonstilbud til personer som
bor eller oppholder seg i kommunen. Vaksine og vaksinasjon er gratis for den som blir
vaksinert. Folkehelseinstituttet gir retningslinjer for leveranse, lagring og distribusjon
og gjennomføring av vaksinasjon til kommuner og helseforetak i Veilederen for
koronavaksinasjonsprogrammet som ble publisert 07.12.2020.
For øvrig har koronavaksineringen i Bærum kommune sin forankring i følgende:
•

Smittevernloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55

•
•

•

Forskrift om allmennfaglige smittsomme sykdommer
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-01-01-100
Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt
vaksinasjonsregister, SYSVAK-registerforskriften
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003 -06-20739?q=Forskrift%20om%20innsamling%20og%20behandling
Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (vaksinasjonsboka)
https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen -for-helsepersonell/
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•

•

•

•

•

•

•

•

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk influensa
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/planveileder-formassevaksinasjon-mot-pandemisk-influensa.pdf
Veileder for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner og
helseforetak (massevaksinasjonsveilederen)
https://www.fhi.no/nettpub/veileder-for-massevaksinasjon-motpandemisk-influensa-i-kommuner-og-hel/
Koronavaksinasjonsprogrammet
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/
www.fhi.no/kvp
Koronavaksinasjonsveilederen for kommuner og helseforetak
https://www.fhi.no/nettpub/koronavaksinasjonsveilederen-for-kommunerog-helseforetak/
Tiltaksplan for koronavaksinasjon i kommunene
https://www.fhi.no/nettpub/koronavaksinasjonsveilederen-for-kommunerog-helseforetak/koronavaksinasjon-i-kommunene/tiltaksplan-forkoronavaksinasjon-i-kommunene/?term=&h=1
Helhetlig plan for digitaliseringstiltak i forbindelse med covid-19
vaksinasjon
https://www.fhi.no/contentassets/1af4c6e655014a738055c79b72396de8/di
gitaliseringsplan-for-vaksinasjon-covid-19.pdf
Beslutningsunderlag for deling av vaksinasjonsstatus til helsepersonell i
kjernejournal
https://www.fhi.no/contentassets/1af4c6e655014a738055c79b72396de8/be
slutningsunderlag-for-a-gi-tilgang-til-vaksinasjonsstatus-ikjernejournal.pdf
Beslutningsunderlag for å vurdere plikt til elektronisk rapportering i
SYSVAK
https://www.fhi.no/contentassets/1af4c6e655014a738055c79b72396de8/be
slutningsunderlag-for-a-vurdere-plikt-til-elektronisk-rapportering-isysvak.pdf
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FHI har definert følgende overordnet ansvarsforhold:
Folkehelseinstituttet
- Ansvar for innkjøp, lager og distribusjon av pandemivaksinene
- Ansvar for SYSVAK- og BIVAK-registrene
- Ansvar for å gi informasjon om vaksinen og retningslinjer om bruk, herunder
prioritering av grupper for vaksinasjon (jfr. vaksinasjonsforskriften § 4a (2)
smittevernloven § 7-9 (1)).
Helsedirektoratet
- Kjøpe inn og distribuerer vaksinasjonsmateriell til den enkelte kommune
- Kjøpe inn utstyr for å holde rett temperatur på vaksinene ved intern
distribusjon i kommune
Legemiddelverket
- Ansvar for godkjenning og oppfølging av legemidler
- Bivirkningsrapportering (i samarbeid med FHI)
Fylkesmannen (smittevernloven § 7-4)
- Oppmerksomhet rettet mot smittevernet i fylket, inkludert oversikt over og
kunnskap om lokale planer om smittevern, samt å yte bistand ved behov
- Planer for vaksinering av befolkningen under en pandemi faller også inn under dette
- Egne vaksinasjonskoordinatorer

Tidsperspektiv

11.12.20

Mandat
godkjennes

15.12.20

Mottak av
vaksinemateriell

18.12.20

Deadline:
Plan for
koronavaksinering i
Bærum

Ultimo
desember
2020

Tentativ
oppstart
koronavaksinering

Vaksinasjonskort og vaksinasjonssertifikat
Vaksinasjonskort
Oversikt over hvilke vaksiner som er registrert på den enkelte, finnes på
vaksinetjenesten på helsenorge.no. Koronavaksinasjon vil bli synlig på det digitale
vaksinasjonskortet.
Vaksinasjonssertifikat
Både EUs myndigheter og Verdens helseorganisasjon (WHO) ser på muligheten for å
innføre et globalt vaksinasjonssertifikat for dem som er koronavaksinert, slik som for
gulfebervaksinasjon. Tanken er at dette skal gi visse rettigheter til å fly, krysse grenser
og delta på arrangementer. Dersom dette blir aktuelt, vil regjeringen vurdere om det
skal innføres i Norge.
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Strategisk plan
Strategi er å kombinere aktiviteter.
Alle aktiviteter er viktige, noen er nok viktigere enn andre og må tilpasses hverandre.
Tilpasning av aktivitetene er viktigst. Tilpasning skjer på ulike områder innen
kjernekompetanse, ressurser eller suksessfaktorer.
Strategiske beslutninger er ofte komplekse og preget av usikkerhet. Planlegging for
koronavaksinering i Bærum kommune har virkelig synliggjort dette. Manglende
rammebetingelser og tydelige føringer fra sentrale myndigheter krever at kommunen
arbeider med en integrerende tilnærming til de utfordringer vi står ovenfor. Med fokus
på strategisk retning skal vi gjennom en konfigurering av ressurser, aktiviteter og
kompetanse, klare å imøtekomme de forventninger som stilles til kommunen i
forbindelse med gjennomføring av koronavaksinasjon.

Prioriteringer
I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på
råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering – se nedenfor
stående tabell.
Helsepersonell kan bli prioritert høyere hvis FHI ser at smittepresset øker og hvis
smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrer seg. FHI vil også vurdere om noen
grupper helsepersonell bør få vaksinen tidligere. Rekkefølgen kan også endres
avhengig av hvor mye smitte det er i samfunnet, hvor stort press det er på
helsevesenet, hvilke vaksiner Norge får tilgang til og kunnskap om hvordan de enkelte
vaksinene virker på ulike aldersgrupper og risikogrupper. Det kan være aktuelt å
anbefale vaksinen til en større del av befolkningen når vi vet mer om vaksinene som
godkjennes og hvordan pandemien utvikler seg.
I listen over sykdommene/tilstandene som kan gi en økt risiko for alvorlig forløp og
død er det tydeliggjort at en del av tilstandene kan være alvorlige også hos yngre, og
dette gjenspeiles i prioriteringene.
Anbefalinger og prioriteringer i koronavaksinasjonsprogrammet er dynamiske.
De vil kunne endre seg blant annet ut fra smittesituasjonen og kunnskap som
tilkommer om vaksinenes egenskaper og risikogrupper.
De overordnede prioriteringene slår fast at det å redusere risiko for alvorlig forløp og
død er det som har høyest prioritet. De første vaksinene er godkjent til bruk for å
unngå sykdom hos den som blir vaksinert. Det kalles direkte effekt. Det er uavklart
hvilken rolle disse vaksinen vil spille og begrense smittespredning, altså den indirekte
effekten.
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I tillegg til vurderinger av risikogrupper, vaksinekunnskap og epidemiologiske
scenarier er det lagt til grunn etiske vurderinger gjort av en ekstern rådgivningsgruppe.
Vi vil kunne få flere vaksiner godkjent. Disse vaksinene vil kunne ha ulike egenskaper,
og kunnskapen om de enkelte vaksinenes effekt og sikkerhet i ulike grupper vil kunne
variere. Dette gjør at det for ulike vaksiner kan gjelde forskjellige anbefalinger og
prioriteringsrekkefølger.

Prioritering

Gruppe

1

Beboere i sykehjem

2
3

Alder 85 år og eldre
Alder 75-84 år

4

Alder 65-74 år
Personer mellom 18 og 64
år med definert kroniske
sykdommer/tilstander

Merknader

- organtransplantasjon
- immunsvikt
- hematologisk kreftsykdom siste fem år
- aktiv, pågående, nylig avsluttet kreftsykdom, spesielt
immundempende behandling, strålebehandling mot
lungene eller cellegift
- nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som
medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
- kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5

Alder 55-64 år med disse
sykdommene/tilstandene:

- Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
- Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
- Diabetes
- Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)
- Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2
- Demens
- Kroniske hjerte- og karsykdommer, med unntak av høyt
blodtrykk
- Hjerneslag
- Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i
listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død
av covid-19.
Dette vurderes individuelt av lege.

6

Alder 45-54 år med de
samme sykdommer/
tilstander
Alder 18-44 år med de
samme sykdommer/
tilstander

Se pkt. 5

7

8
9
*

Se pkt. 5

Alder 55-64 år
Alder 45-54 år
Personer som bor i omsorgsboliger er en sammensatt gruppe, så
disse prioriteres i henhold til alder og eventuell underliggende
tilstand.
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Anslagsvis oversikt over personer i risikogruppe i Bærum kommune:
Risikogruppe
Sykehjem, langtidsplasser
Personer over 85 år
personer mellom 75-84
personer mellom 65-74
Personer i annen risikogruppe
55-64
45-54
18-44

Anslagsvis antall personer
700
3281 (338 >95 år og 2943 <95år)
6576
11 387 -Enkelte med høy risiko 18–64 år*
Ca. 9 000 i alder 18 – 64 år
Statistisk 10 - 15 % av befolkningen
Disse vil fastlegene ha en sentral rolle i å
identifisere.

I Bærum kommune har vi 650 beboere i omsorgsboliger for eldre og omsorgsboliger
for funksjonshemmede, samlokaliserte boliger og bemannede boliger psykisk helse og
rus. Beboere i omsorgsboliger for funksjonshemmede og samlokaliserte boliger skal
vurderes enkeltvis, da de ikke inngår i FHI sin definisjon av prioritert gruppe.

Den 30.12.20 besluttet FHI å endre rammebetingelsene for kriterier for prioritering av
koronavaksinen.https://www.fhi.no/contentassets/1af4c6e655014a738055c79b72396de8/vedleg
g/mulige-kriterier-for-a-prioritere-mellom-helsepersonellgrupper-i-primarhelsetjenesten.pdf

Rådene fra FHI inneholder et forslag om dynamisk prioritering etter smittesituasjon.
Dette innebærer at noen funksjoner i helsevesenet vil kunne prioriteres høyere,
dersom smittetrykket øker. Dynamisk prioritering foreslår en prioritering i henhold til
smittenivå.. Dynamisk prioritering gjelder både for spesialisthelsetjenesten og for
primærhelsetjenesten.
På nåværende tidspunkt foreslår FHI ikke indirekte beskyttelse for pasientene som et
kriterium. Dette innebærer at nærkontakt med personer som har høy risiko for alvorlig
sykdomsforløp og død ikke er et tilstrekkelig kriterium for tidlig prioritering.
Bakgrunnen er at vi ennå ikke vet i hvilken grad vaksinering påvirker smittsomhet.
Dersom vaksineringen seinere viser seg å ha en slik effekt, vil det kunne påvirke
vurderingen.
FHI foreslår at vaksinasjonen av utvalgte helsepersonellgrupper skal foregå parallelt
med vaksinasjon av beboere i sykehjem som første prioritet og deretter risikogrupper
over 85 år. Kommunene tar ansvar for organisering og gjennomføring av
vaksinasjonen.
FHI anbefaler at kommunene kan sette av inntil 20% av dosene som kommunene
mottar fra andre uke i januar 2021 til å vaksinere helsepersonell i
primærhelsetjenesten. De prioriterte gruppene med helsepersonell får altså en andel av
vaksinene, parallelt som de andre prioriterte risikogruppene vaksineres. Vedlagt følger
et forslag over prioritert helsepersonell
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I Bærum kommune. Tabellen viser prioritering mellom personell i ulike tjenester etter
definerte kriterier. I praksis innebærer dette at Bærum kommune starter vaksinering
av sykehjemsbeboere i uke 1, etter definert prioritering. Fra 2 vil det bli gjennomført
kombinert vaksinasjon av sykehjemsbeboere og definert prioritert helsepersonell i
henhold til vedtatt prioriteringsskjema. Det vil bli vaksinert på det enkelte prioriterte
tjenestested i perioden frem til vaksinasjonsriggen er operativ. Det er et mål om at
vaksinerigg for massevaksinering er operativ fra uke 4.

Medvirkende til utforming av prioriteringsnotatet:
Kommuneoverleger Bjørg Dysthe og Gjertrud Lødøen, Bedriftshelsetjenesten Robert
Rustad, hovedtillitsvalgt fastlegene Kristin Grefberg, leder Fagråd Korona Anne Marie
Flovik, Folkehelsekontoret Therese Flor, mfl. og Vaksinekoordinator Tonje Vågårøy.
Denne ble revidert av kommunalsjef Grete Syrdal Helse og sosial, etter innspill fra
pandemigruppen og senere vedtatt i Pandemigruppen og i kriseledelsen 7.1.21.

Kriterier (skala fra 1 = lav til 5 = ekstrem høy)
Helsepersonellgruppe

Personell på
legevakt
Personell på KAD
Somatikk
Personell på
*sykehjem
Ev. prioritering av
innsatsgruppe C-19
Personell i
omsorgsboliger for
eldre
Personell i
barneboliger
Personell på
Korona-enheten
Personell på
fastlegekontor
Kommuneoverleger
Personell i
hjemmespl.
Personell på
teststasjon
Personell i
omsorgsboliger
for psykisk
utviklingshemmede

Økt
smitterisiko
fra
uoppdagete,
smittede
pasienter i
førstelinjen

Økt
smitterisiko
med kjent
smittede
pasienter og
risikable
prosedyrer

Personell
som er
kritisk
vanskelig å
erstatte
hvis
isolering /
karantene

Personell i
nødvendige
tjenester som
det er større
etterspørsel
etter ved økt
covid-19smitte

Sum
(uvektet)

5

5

5

5

20

5

5

5

5

20

4

3

5

5

17

4

3

5

5

17

3

4

5

4

16

1

3

5

5

14

4

1

5

3

13

1
3

1
2

5
4

5
2

12
11

1

1

4

5

11

4

2

4

1

11

9

Vaksinasjon mot koronavirus i Bærum kommune 2020/2021

Personell i
smittesporingsteam
Personell i koronavaksineringsteam
Bedriftshelsetjenesten
Personell ved Haug
skole*
Personell bolig
psykisk helse/rus
Personell
Natthjemmet/
rusboliger
Personell på
helsestasjonen
Personell på KAD
psykisk helse/rus
Personell i
helseenheten
psykisk helse/rus
Skolehelsetjenesten
Fysio/ergo Voksne
ambulerende
Fysio/ergo
Barn/unge amb.
Fysio med
kommunal avtale
Fengselshelsetjenesten
Psykisk helseteam
barn og unge
Oppfølgingstjenesten
Flyktningkontoret

1

1

3

5

10

1

1

2

5

9

1

1

3

4

9

3

3

1

1

8

3

1

2

2

8

3

1

2

2

8

3

1

1

2

7

2

1

2

2

7

2

1

2

1

6

3

1

1

1

6

2

2

1

1

6

2

2

1

1

6

3

1

1

1

6

2

1

1

1

5

2

1

1

1

5

2

1

1

1

5

2

1

1

1

5

*Ikke definert som helsepersonell, men arbeider med en meget sårbar gruppe kommunen
ønsker å prioritere
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Strategisk plan for koronavaksinering i Bærum kommune
Bærum kommune vil motta C-19-vaksiner i uke 1,2020 og starter umiddelbart
vaksinering av beboere på sykehjem. Etter hvert som vi får flere doser vil fastleger
vaksinere sine risikopasienter, BHT skal vaksinere Bærum kommune sine ansatte.
Bærum kommune vil gjennomføre C-19 vaksinering av den øvrige befolkningen etter
gymsalprinsippet.
Evaluering av massevaksineringen viser at det arbeidet som ble lagt ned i forkant
enkelt nå kan brukes videre. Nøkkelpunkter fra evalueringen viser at lokasjon er viktig.
Lokasjonen bør være sentral med lett tilgjengelighet til offentlig kommunikasjon og
med tilgjengelige parkeringsplasser. Under influensavaksineringen hadde vi en ressurs
fra DigIT tilgjengelig under hele åpningstiden. Det bidro til rask og effektiv av
datautfordringer. Samtidig som god planlegging gjorde at vi under hele perioden ikke
hadde et eneste teknisk problem.
Sanntidsregistreringen gjorde at vi ikke hadde betydelig etterarbeid med registrering.
Hovedutfordringen lå i bruk av nytt system for mange innleide ressurser.
Feilregistreringer og manglende datatilganger, gjorde oppstarten treg. Dette gikk seg
fint til. Oppsummert viser det seg at detaljplanlegging og godt forarbeide gir god
gjennomføring, både når det gjelder medisinskfaglig og praktisk rigg.
Når vaksinen blir tilgjengelig, vil Bærum kommune følge prioriteringsrekkefølgen som
er definert av FHI. Vaksinekoordinator og Folkehelsekontoret er ansvarlig for
planlegging og gjennomføring av koronavaksineringen i Bærum kommune, men er
avhengige av tverrsektorielt samarbeid for å klare å gjennomføre alle vaksineringene.

11

Vaksinasjon mot koronavirus i Bærum kommune 2020/2021

12

Prioriterte grupper
for vaksinering

Ansvarlig for gjennomføring
lokalt

Merknad

Beboere i sykehjem

Utnevnt vaksineansvarlig ved hvert
enkelt sykehjem/avdeling

Utføres i henhold til gjeldende
prosedyre.
Vaksinasjonsteam fra
Folkehelsekontoret reiser ut til
tjenestestedene og bistår med
opptrekk og registrering

Eldre over 65 år og
personer med
underliggende
sykdommer

Fastlegen er ansvarlig for vaksinering
av risikopasienter på egen liste på
eget kontor

Vaksinekoordinator skal gi
informasjon og sikre at fastlegene
utfører vaksinasjon i henhold til
gitte prosedyrer fra FHI, med
logistikkplan for utsendelse, lagring
og distribusjon, samt
sanntidsregistrering i SYSVAK.

Helsepersonell i
kommunen

Bedriftshelsetjenesten

Utføres i henhold til gjeldende
prosedyre og oversiktsliste.

Øvrig befolkning

Folkehelsekontoret med
tverrsektorielt samarbeid fra øvrige
helsetjenester med helsesykepleiere,
sykepleiere og vernepleiere

Gjennomføres som
massevaksinering etter
gymsalprinsippet.

Øvrige grupper ansatte i
kommunen - Barnehage,
skole, tekniske tjenester,
administrasjon o.a.

Bedriftshelsetjenesten

Gjennomføres som
massevaksinering etter
gymsalprinsippet.

Strategi er å kombinere aktiviteter. Det betyr at vi må samkjøre områder innen
hovedsakelig kjernekompetanse og ressurser.
Hovedutfordringene for koronavaksineringen er knyttet til logistikk og registrering.
Selve vaksineringen er enkel å gjennomføre. Kommunen har krav om å ha oversikt
over alle som bor og oppholder seg i kommunen. Det innebærer at kommunen må
opprette et sentralt register som må holdes oppdatert mot SYSVAK-registeret. Kun ved
å gjøre det får vi en total oversikt over alle som har fått 1. og 2. dose av vaksinen. Pr i
dag er det ikke mulig å gjøre uttrekk fra SYSVAK-registeret, dette gjør at kommunen
ikke får en sanntidsoversikt over satte vaksiner.
Logistikken er krevende, da vaksinen er en 2-dose-vaksine som skal oppbevares i
frossen tilstand, med kort holdbarhet i kjøleskaptemperatur. Det krever en stram
logistikk i forhold til oppsett av timer til vaksinering og administrasjon av vaksinen.
En så stram logistikk fordrer at alle møter til oppsatt time, slik at ingen doser går til
spille. Kommunen må derfor utarbeide en reserveliste over personer som ønsker
vaksine og kan stille til vaksinering på kort varsel.
Massevaksinering med særlig håndtering av medikamentet krever fast personale, og
ressurser kan dermed bli en utfordring.

Vaksinasjon mot koronavirus i Bærum kommune 2020/2021

Kommunikasjonsplan
Kommunikasjonsmål:
Gjennom tiltakene i kommunikasjonsplanen skal kommunen bidra til at innbyggerne
kan gjøre informerte valg om vaksinering, hvor og hvordan vaksineringen
gjennomføres og hvorfor det det er et mål at flest mulig tar vaksinen.
Befolkningen skal ta vaksinen fordi det er enkelt, effektivt og ufarlig å ta den, og fordi
det bidrar til at færre blir syke, færre er borte fra arbeid og færre mister livet.

Organisering:
Kommunikasjonsplanens eier
(Område/enhet/avdeling):

Folkehelsekontoret

Ansvarlig person hos eier:

Tonje Vågårøy

Rådgiver fra Kommunikasjonsenheten:

Geir Haugen og Sofie Meta

Øvrig prosjektgruppe:

Hege Fossum

Mål for prosjektet/saken
Hovedmålet med vaksinen mot korona, er å beskytte liv og helse til de som er mest
utsatt for covid-19. Kommunen skal sørge for at alle som bor eller oppholder seg i
Bærum kommune, får et vaksinasjonstilbud mot korona.
Denne kommunikasjonsplanen skal bidra til at kommunen har en strategi for
informasjon og kommunikasjon med innbyggere og samarbeidspartnere om
koronavaksinene. Tiltakene i planen tar utgangspunkt i kommunikasjonstiltak i
koronavaksinasjonsprogrammet, utarbeidet av Folkehelseinstituttet (FHI), men med
lokale tilpasninger og kommunikasjon rundt gjennomføringen av vaksinen i Bærum
kommune.
Målgrupper
Hovedmålgruppen er hele befolkningen, men i første fase er målgruppene eldre og
personer i risikogruppene.
Det er viktig å tilpasse kommunikasjonen til den enkelte målgruppe. Herunder en
oversikt over målgrupper og anbefalte kanaler.
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Målgruppe

Anbefalt
kommunikasjons-kanal

Hele befolkningen

Opprette egen side på nett

Utfordringer

SOME-poster ved alle
milepæler
Mediesaker ved oppstart
Brev til befolkningen
SMS til befolkningen

Har ikke nr. til alle

Beboere i sykehjem og
omsorgsboliger for eldre

Infoskriv til beboere og
pårørende

Pårørende som sier nei til
vaksine

Eget skriv til beboere i
omsorgsboliger for
funksjonshemmede

Oppslag på sykehjem
(FHI har plakater)

Eldre over 85 år

Brev i posten med info om
timebestilling

Info til medarbeidere

SMS?
Eldre over 75 år

Brev i posten med info om
timebestilling
SMS?

Eldre over 65 år

Brev i posten med info om
timebestilling
SMS?

Bistå fastlegene med
innhold til brev som de
sender ut
Bistå fastlegene med
innhold til brev som de
sender ut
Bistå fastlegene med
innhold til brev som de
sender ut

Facebook når målgruppen
står for tur
Risikogrupper 18–64 år

Facebook når målgruppen
står for tur

Resten 18-64 år

Praktisk info –
timebestilling, sted – på
nett, SMS timepåminnelse

Bistå fastlegene med
innhold til brev som de
sender ut
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Facebook når målgruppen
står for tur
Risikogrupper under 18 år

Foreløpig ikke prioritert

Personer med
funksjonsnedsettelse

Tilpasset info

Minoritetsspråklige
tilpasset hver gruppe

Praktisk info –
timebestilling, sted – på
nett og spredt i nettverk

Vurdere
distribusjonskanal
Hvordan vet vi at vi når
ut?

Generell info på nett på
flere språk

Vurdere å oversette til
flere språk enn de vi til nå
sett som viktigst. Kontakt
med FLYKT og VOKS.

Helsepersonell

Info linjevei om
gjennomføring

Samarbeid med
bedriftshelsetjenesten

Andre medarbeidere
Bærum kommune

Info om prioritering og
gjennomføring – linjevei og
Yammer

Interessenter (eksterne og interne):
•
•
•
•
•
•
•
•

Sentrale helsemyndigheter om informasjonsløpet på flere språk. (Helsedir og
FHI)
Fastlegene i kommunen
Verneombud- og tillitsvalgtsapparatet
Adm. ledelse i kommunen
Ordfører og andre ledende politikere i kommunen
Pårørende til utsatte grupper
Interesseorganisasjoner, særlig knyttet til minoritetsspråklige
Lokale medier

Utfordringer
•
•
•
•
•
•
•

Vaksineskepsis – frykt for bivirkninger
Vaksineskepsis – lite kunnskap om effekt
Manglende forståelse for nødvendigheten
Forsinkelse i leveranse av vaksine
Dårlig oppmøte/glemte timer
At vaksinen skal gis i to omganger
Manglende forståelse for behov for fortsatt smitteverntiltak
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Etterlatt inntrykk
•

Bærum tar liv og helse på alvor, og legger til rette for at så mange som mulig –
av både ansatte og befolkning – velger å ta koronavaksine.

Budskap
•
•
•
•
•

Pandemien er ikke over – smittevernrådene gjelder fortsatt.
Vaksinasjon forebygger sykdom eller gjør sykdomsforløpet mildere.
Koronavaksinen beskytter liv og helse til de som er mest utsatt for covid-19
sykdommen.
Det er gratis.
Vaksinen gis først til prioriterte grupper. Vi vil holde befolkningen orientert om
hvem som står for tur.

Talspersoner
•

Ordfører og smittevernoverlege/kommuneoverlege eksternt, kommunedirektør
(eller den han peker på) internt, vaksinasjonskoordinator

Evaluering
•

Kontinuerlig vurdere om vi når målgruppene og om vi benytter riktige kanaler.

Tiltak

Dato

Tiltak

Innhold

Målgruppe

Kanal

Ansvar

17.12.20

Infoskriv til
sykehjemsp
asienter

Info om
vaksinasjon

Pasienter
og
pårørende

Infoskriv

Komm /
PLO

17.12.20

Nettside
med
vaksineinfo

Alle

Nettside

Komm

Uke 1

Første dose
satt

Alle

Budstikka

Komm/PLO

Ferdig
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Uke 2

Første dose
satt - helsepersonell

Uke 2

Infoskriv til
helseperson
ell
Infoskriv til
ledere PLO
HESO
Infobrev til
befolkning
Infobrev fra
fastlegene

Uke 2

Uke 3
Uke 4

Uke 4

Uke 4/5

Februar

Spør
kommuneo
verlegen på
Yammer
Spør
kommuneo
verlegen på
FB
Annonse

Alle

Bæringen
nr. 1,
Budstikka,
Aftenposte
n
Skriv til
utsendelse

Komm

Ledere
HESO PLO

Brev

Komm

Alle

Brev

Komm.

Risikogrupp
er som ikke
skal
vaksineres
av fastlege
Medarbeide
re

Brev

Komm/FH
K/fastlegen
e

Yammer

Komm/FH
K

Alle

FB

Komm/FH
K

Alle

Bæringen
nr. 1
Budstikka

Komm

Organisasjo
ner, SOME,
minoritetss
pråklig
helseperson
ell

Komm/FH
K

Uke 7

Tentativ
oppstart
massevaksinering

Alle

Uke 4/5

Tilpasset
info på
andre språk

Minoritetss
pråklige

Komm/BH
T/FHK mfl.

Komm
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Datateknisk plan
Formålet med den datatekniske planen er å understøtte de funksjonelle behovene i
den strategiske og operative planen, og å sikre ivaretagelse av de tre punktene.
I den datatekniske planen vil vi beskrive løsninger, tiltak og forutsetninger som er
nødvendige for å sikre en trygg og effektiv gjennomføring av C19-vaksinering i Bærum
kommune.

For å sikre mest mulig effektiv og smart implementering vil de digitale løsningene for
vaksinering følge følgende prinsipper:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Alle digitale komponenter skal understøtte den strategiske planen og de
etablerte operative prosessene for vaksinering.
Gjenbruke mest mulig av kommunens eksisterende teknologiportefølje
God kommunikasjon med andre kommuner for deling av ideer, kunnskap og
løsninger.
Tett samarbeid med leverandørmarkedet
Om det utvikles noe av Bærum kommune, skal være gjenbrukbart for andre
kommuner med tilsvarende teknologiportefølje – spesielt Viken kommuner.
Sluttbruker er fokus; ansatte og innbyggere skal registrere minst mulig, mest
mulig automasjon for å sikre effektiv booking og vaksinasjon.
Beholde ordinære prosesser for vaksinerapportering til SYSVAK slik det er
anbefalt av FHI (meldingsutveksling fra EPJ til SYSVAK). Direkteregistrering i
SYSVAK-nett kategoriseres som siste utvei. Om løsning som blir valgt er
godkjent/blir godkjent som EPJ for vaksinering, kan registrering i eksisterende
EPJ vurderes å utelukkes.
Unngå anskaffelse av eller utvikling i, IT-tekniske økosystemer som ikke
allerede er etablert i kommunen
Der det skal utvikles eller etableres noe utover det som allerede finnes i
kommunens eksisterende teknologiportefølje skal det benyttes en smidig
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•

tilnærming slik at det er enkelt å tilpasse planene til endrede behov, og for å
understøtte den trinnvise tilnærmingen til vaksinasjon av de ulike gruppene.
All utrulling av digitale komponenter skal kommuniseres godt til sluttbrukere,
og tett samarbeid med Kommunikasjonsenheten er veldig viktig.

Totalløsningene beskrevet nedenfor tar utgangspunkt i at vi gjenbruker mest mulig av
Bærum kommunes eksisterende teknologiportefølje. I utgangspunktet, vil det si at all
registrering vil skje i eksisterende journalsystemer hos Folkehelsekontoret, Pleie- og
omsorgstjenesten, fastlegene og Bedriftshelsetjenesten. For registrering i SYSVAK vil
eksisterende integrasjoner mellom journalsystemer og SYSVAK benyttes. Det eneste
journalsystem som pr. i dag har en slik integrasjon er HsPro. Om Bærum kommune
skulle velge en løsning som allerede er godkjent som EPJ for vaksinering, vil
Folkehelsekontoret vurdere nødvendigheten av å tilleggsdokumentere vaksineringen i
HsPro.
FHI er i dialog med andre IT-leverandører om tilsvarende muligheter for
systemintegrasjon.
Bærum kommune mangler digital støtte for en bookingløsning som er egnet for
automatisk tildeling av timer slik som Folkehelsekontoret ønsker. En slik løsning må gi
en totaloversikt over gjennomførte og planlagt vaksinering i Bærum kommune. I
tillegg vil vi med den løsningen som er planlagt, søke å effektivisere
vaksinasjonsprosessen ved å automatisere flest mulig oppgaver og registreringer. En
slik automatisering vil i tillegg til å gi en betydelig reduksjon av tidsbruk knyttet til
hver enkelt vaksinasjon, også gi en betydelig forbedring av datakvalitet og evne til
korrekt rapportering, ved at muligheten for menneskelige feil reduseres.

Digitale hovedkomponenter
NB! Merk at undernevnte komponenter ikke er et endelig løsningsforslag, men
en oversikt over kartlagt løsningsbehov, samt overordnet løsningsbeskrivelse.
Endringer kan forekomme etter videre utredning med IT-ressurser og
leverandører.
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Felles register
Kommunen har ikke et felles register over alle innbyggere som oppholder seg i
kommunen. For at vi skal klare å holde oversikt over alle innbyggere som har rett til
vaksinasjonstilbud, hvem som har fått time, hvem som har fått dose 1 og 2, hvem som
har takket nei, og hvem som får vaksine i annen kommune, er det behov for å bygge et
samlet lokalt register for å kunne sikre at booking av time og vaksinasjonen foregår så
effektivt og sømløst som mulig, ved å følge raskt oppdaterte data. Et slikt register vil ha
behov for å hente data fra SYSVAK-registeret for å få oversikt over alle innbyggere som
har mottatt vaksine – enten den er gitt av fastlege eller arbeidsgiver. Denne tilgangen
til SYSVAK-data vil alle kommuner ha behov for. Per i dag er ikke dette klart fra FHI.
Det er ønsket minst mulig administrering knyttet til booking for Folkehelsekontoret,
derfor er det foreløpig foreslått at det ved massevaksinasjon sendes ut et tidspunkt for
når innbygger skal møte til vaksinasjon. Her skal de gis mulighet til å bekrefte, ønske
nytt tidspunkt eller informere om man ikke ønsker vaksinasjon eller får den gjennom
arbeidsgiver. En slik løsning sparer kommunen for betydelig utvikling av en
bookingløsning som krever brukergrensesnitt både for innbygger og for
Folkehelsekontoret. I stedet ser Digitalisering og IT på mulighetene for mest mulig
automasjon for å avlaste Folkehelsekontoret for tilleggsadministrering, ved at
tidspunkt for innbygger tildeles automatisk der det er ledig. Ved ønske om nytt
tidspunkt er tanken at innbygger automatisk får nytt tidspunkt noen dager frem i tid.

Administrering
Det er nødvendig med en enkel flate for Folkehelsekontoret for å ha oversikt over
hvilke innbyggere som har fått time og skal møte hver dag for å sikre effektiv logistikk i
vaksineringen. Som nevnt over, er det tenkt at Folkehelsekontoret selv skal slippe å
tildele timer, og at logikk i bakkant av registeret sørger for automatisk tildeling av
time. Folkehelsekontoret vil da få opp en oversikt over alle som skal vaksineres for en
valgt periode, eksempelvis en valgt dag. I tillegg er det ønsket at det lages et
styringsdashbord med statistikk over status for vaksinering i kommunen, slik at
Folkehelsekontoret og ledelsen i kommunen vil ha en helhetlig sanntidsoppdatering
på hvordan vi ligger an Dette kan kategoriseres etter grunnkretser/postnummer,
aldersgrupper, antall doser tatt, type vaksine, antall takket nei, osv.

Innkalling
Det vil benyttes ulike kanaler for innkalling. Her vil det bli tett samarbeid mellom IT
og Kommunikasjon for å sikre at alle innbyggere nås. Alle alternativer fra brevpost,
Digipost, SMS, og telefon, vil bli vurdert, avhengig av hvor innbygger kan nås. Der hvor
eksisterende nasjonale løsninger kan benyttes, vil disse benyttes. For å sikre best mulig
smittevern, begrenses bruk av papir så mye det lar seg gjøre, og vil anses som et
sistevalg for innbyggere som ikke kan nås igjennom andre kommunikasjonskanaler.
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Registrering
For å unngå mest mulig belastning for alt personell under massevaksinasjon, ønskes
det en effektiv registrering hvor både innbygger og personell skal registrere eller
dokumentere minst mulig. Derfor er det behov for en enkel måte å bekrefte at en gitt
person har fått en gitt dose av en gitt type vaksine. Dette er spesielt viktig for mobile
vaksineteam som skal rykke ut til innbyggere som ikke er i stand til å møte hos fastlege
eller på lokasjon for massevaksinering. Her vil det bli aktuelt med en håndholdt enhet
for mest mulig smidig og effektiv registrering.
I registreringen, er det også ønsket at vaksinens batch nummer skal kobles inn. Dette
er for å sikre rask sporing av innbygger hvis det viser seg å være feil i én spesifikk
batch. Når vaksinasjon er fullført, ønskes det at dette også kan bekreftes i denne
løsningen. Deretter skal all informasjon automatisk overføres til SYSVAK, gjennom EPJ
eller direkte, avhengig av hvilken løsning som velges. En slik løsning forutsetter det er
mulig med integrasjon fra det nye registeret til EPJ, eller fra det nye registeret direkte
til SYSVAK.

Infrastruktur
Det er helt avgjørende at de som skal gjennomføre vaksinering har nettilgang til
kommunens forskjellige EPJ og/eller andre digitale støtteverktøy.
Det betyr at vi må ha tilgang til nødvendig infrastruktur både i lokalene som benyttes
for vaksinering og for eventuelle mobile smitteteam. Dette betyr tilgang til:
•
•

Kommunalt nett, både trådløst og kablet.
God mobiltelefon dekning.

Alle større og nyere kommunale lokasjoner har tilfredsstillende basis IT infrastruktur.
Det kan være behov for en oppgradering av infrastrukturen i de lokalene som skal
benyttes til massevaksinering. Mobildekning kan være en utfordring i enkelte
kommunale bygg. Digitalisering og IT har vært tett involvert i prosessen for valg av
lokasjon for massevaksinering, for å sikre god dekning.

IT driftsmessig beredskap
Det skal etableres en IT-teknisk tilstedeværelse under vaksineringen. Dette for å sikre
en effektiv støtte og ikke minst feilsøking og feilretting. Det skal etableres gode
beredskapsplaner slik at tekniske feil ikke medfører store forstyrrelser i
gjennomføringen.
I videre utredningsarbeid vil konkrete driftsteknisk behov, samt behov for ITBrukerstøtte konkretiseres.
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Forutsetninger
For å kunne levere komponentene som er beskrevet over, er det flere forutsetninger
som ligger til grunn:
•

•

Tilgang på oppdaterte data fra SYSVAK for å sikre oppdatert informasjon om
hvem som er vaksinert av alle innbyggere som oppholder seg i kommunen.
Uten denne tilgangen må alle fastleger manuelt oversende informasjon om
vaksinerte innbyggere til Folkehelsekontoret, det samme gjelder sykehjem.
Alternativet blir at kommunen må sikre sitt eget sanntidsregister for
vaksinasjon ved å bruke alle 4 komponenter til alle innbyggergrupper. Vi går da
bort fra smidig og inkrementell utvikling. Per i dag pågår det dialog mellom
flere kommuner og FHI og KS for å sikre denne tilgangen. Dette er et kritisk
behov alle kommuner har, spesielt de hvor fastlegene delvis eller helt skal
vaksinere sine risikopasienter. Hvis kommunen skal unngå feil i innkallinger og
dobbeltregistreringer ved massevaksinasjon, er det kritisk at vi vet hvem som
til enhver tid har fått vaksine, uavhengig av hvor de har fått den. Oppholder
innbygger seg i kommunen, trenger kommunen denne samlede oversikten – en
oversikt kun FHI har.
Hvis HsPro skal benyttes som master for registrering av vaksinasjon, vil
integrasjon mellom nytt register og EPJ (HsPro) bli nødvendig, for å unngå
manuell registrering av både person og vaksinasjon ved massevaksinasjon. Er
ikke dette mulig, trengs det ekstra ressurser for å manuelt registrere alle
innbyggere i EPJ, i tillegg til vaksinasjon. Det må også utføres ekstra kontroll
for dobbeltbookinger.

Inkrementell og stegvis implementering
Utvikling og implementering vil foregå inkrementelt hvor planen for vaksinasjon følges
nøye. Dette betyr at vi ikke behøver en fullstendig løsning klar ved første vaksinasjon,
men at vi kontinuerlig sikrer den nødvendige digitale støtten etter hvor vi er i den
strategiske vaksinasjonsplanen. En slik tilnærming vil gi oss muligheten til å planlegge
godt frem mot massevaksinasjon, og stegvis teste deler av løsningen som bygges. I uke
3 vil Digitalisering og IT fullføre vurderingen av de ulike alternativene som foreligger
for en komplett løsning. Det vil også gjennomføres en pilot på ett av disse
alternativene. Endelig løsning vil antagelig besluttes tidlig i uke 4 som også vil være
uken hvor valgt løsning vil bli satt opp og tatt i bruk, samtidig som videre utvikling
setes i gang. Utvikling/oppsett av digital støtte koordineres tett med oppsett av det
fysiske bygget for massevaksinasjon, samt planlegging av mobilt vaksineteam.
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Digital støtte for etablerte prosesser for vaksinasjon
Et av hovedprinsippene som skal følges, er at den datatekniske løsningen skal støtte de
prosessene som er, og blir etablert i forbindelse med koronavaksineringen. Dette betyr
at det er prosessene som setter føring for hva slags funksjonalitet som må utvikles.
Den første gruppen som vaksineres har ikke behov for bookingløsning eller
registrering av vaksinekort, da dette gjelder beboere i sykehjem. Her vil
Folkehelsekontoret sammen med Pleie og omsorg ha gode prosesser for vaksinasjon.
Denne vaksinasjonen er straks ferdigstilt, og den datatekniske støtten sørger for
effektiv registrering av vaksinasjonen.
For innbyggere som skal vaksineres hos fastlegen, personer på fastlegenes liste som
tilhører FHI sin definerte liste over risikopasienter, eldre over 65 år og personer med
underliggende sykdommer, vil vi kun behøve å hente data fra SYSVAK for å ha oversikt
over hvem som har mottatt vaksine hos sin fastlege. Her gjelder prinsippet om å følge
etablerte prosesser for vaksinerapportering, og kommunen ønsker ikke å forstyrre eller
etablere nye prosesser for fastlegene. De følger sin vaksineplan og sine prosesser, og
kommunen henter så de nødvendige dataene direkte fra SYSVAK, gitt at tilgang på
disse dataene muliggjøres av FHI. For fastleger som ikke har mulighet til å vaksinere
egne pasienter, vil Folkehelsekontoret overta vaksineansvaret og tilby vaksinasjon i
lokale for massevaksinasjon eller ved vaksinering i hjemmet ved mobilt vaksineteam.
Her vil det mest sannsynlig bli behov for IT-teknisk støtte i form av både støtte for
mobilt vaksineteam, men også klargjøring av lokale og digital løsning for
massevaksinering.
For øvrige innbyggere som inngår i massevaksinering, vil det være nødvendig med
booking av time, digital registrering og automatisk overføring av data til EPJ/SYSVAK.
Hovedprinsippet her er at alle sluttbrukere av både EPJ og diverse nettbrett apper som
tentativt benyttes, skal føre til færrest mulig tastetrykk og registrering. Derfor ønsker
vi å unngå selvbetjent booking for innbygger, samt manuell registrering i EPJ.
Gruppen med helsepersonell som skal vaksineres før øvrige innbyggere, vil støttes av
de samme digitale komponentene som for massevaksinering.
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Operativ plan
En operativ plan gir et detaljert veikart som beskriver hvordan aktiviteter skal utføres
og av hvem. Den operative planen er konkret og fokuserer på detaljer for å sikre god
flyt i logistikk og gjennomføring av koronavaksinering i Bærum kommune.
Operativ plan skal fungere som et styringsverktøy som muliggjør koordinering av
kjernekompetanse, organisatoriske ressurser og personell for å oppnå best mulig
vaksinasjonsdekning i kommunen.

Tiltaksplan
FHI har utarbeidet en overordnet tiltaksplan i matriseform. Denne tiltaksplanen gir
kommunene en rettesnor i forhold til hvordan man praktisk bør tilrettelegge for og
gjennomføre koronavaksinering i kommunen. Bærum kommune har gjennomgått
matrisen og punker i tabellen som kan sjekkes ut er markert med evt. annen
merknad. En detaljert beskrivelse av operasjonalisering av koronavaksineringen følger
etter tabellen.

Pandemisk fase – før vaksine har kommet
Oppgave
Forberedelse

Prioritering

- utarbeider
oversikter over
helsepersonell i
kommunen bosatt/ikke-bosatt

Kommunale tiltak

Folkehelseinstituttets tiltak

Revidere lokalt planverk ihht veileder for koronavaksinasjon:
- Se over lokale samarbeidsavtaler (offentlige og
private; fastleger, bedriftshelsetjenester)
- Ved behov inngå nye avtaler med aktuelle
private aktører som kan bistå i
vaksinasjonsarbeidet (vektertjenester, eiere av
lokaler, IT-kompetanse og frivillige
organisasjoner som sanitetsforeninger,
Sivilforsvaret).

Utarbeide vaksinasjonsveileder for
koronavaksinasjon.

Kommunen trenger anslag over målgruppenes omfang for å
planlegge vaksinering (antall vaksinasjonssteder, størrelse på
lokaler, antall vaksinatører osv.):

Gi anbefaling om prioriterte grupper til HOD.
Anbefalingene revideres fortløpende ettersom ny
kunnskap tilkommer eller mer vaksine blir
tilgjengelig.

Skaffe oversikt over antall ansatte i helsetjenestene i
kommunen, herunder antall ansatte som har nær kontakt med
pasienter i behandling eller pleie (kommunalt og privat
ansatte). Se detaljer for rapportering i hoveddokumentet.
Anslå omfang av risikogruppene i kommunen i samarbeid med
fastlegene.
Oversikt over ansatte rapporteres Fylkesmannen, som
oversender informasjonen til Folkehelseinstituttet. - Se detaljer
for rapportering i hoveddokumentet.

Oppstart og
koordinering

Inkludere vaksinearbeid i kriseledelsen.

Opprette kontakt med Fylkesmennene.
Inngå pandemivaksineavtaler med leverandører fra
EU-samarbeidet om vaksineinnkjøp.
Vurdere ønsket antall doser sammen med HOD og
Helsedirektoratet og bestille vaksine på bakgrunn
av dette.

Vurdere vaksinasjonsstrategier i samarbeid med
andre sentrale aktører i helseforvaltningen.
Innhente oversikt (via Fylkesmannen) over ansatte i
helsetjenestene i kommunene og antall ansatte som
har kontakt med pasienter ved behandling eller
pleie.
Anslå vaksinebehov per kommune for fremtidig
allokering av vaksinedoser.
Innhente oversikt over kontaktpersoner for
vaksinearbeidet i kommunene.

Allokere ressurser til vaksinearbeidet.
Innhente kontaktopplysninger for koordinatorer.
Opprette ansvarskontakt for vaksinasjonsarbeidet.
Utpeke en koordinator fra kommunen etter råd fra
kommunelegen. Koordinatoren håndterer den praktiske delen
av vaksinedistribusjonen lokalt; kommunelege/ smittevern-lege
har det overordnede og faglige ansvar. Koordinator rapporterer
til ovennevnte.

Innhente oversikt over leveringsadresser og
kontaktdetaljer for kommunelege, koordinator og
evt mottaksansvarlig for vaksiner og annet utstyr til
vaksinering i hver kommune.
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Sende oversikt over kommunens leveringsadresse for vaksiner
og utstyr, samt kontaktperson(er) for disse leveransene, til
Folkehelseinstituttet.
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Dele oversikt over leveringsadresser og
kontaktpersoner med Helsedirektoratet.

Koordinator/ mottaksansvarlig må være tilgjengelig for mottak
av vaksineleveranser også utenfor normal arbeidstid.
Informasjons-flyt

Kommunelegen/ smittevernlegen er faglig ansvarlig
kontaktperson overfor Folkehelseinstituttet.

Opprette kontakt med kommunelege/
smittevernlege i alle kommuner.

All informasjon fra Folkehelseinstituttet til kommunen
vedrørende vaksinasjon sendes til kommunens postmottak.
Kommunen må sørge for at all informasjon fra
Folkehelseinstituttet og andre helsemyndigheter videresendes
til angitte adressater!
Samhandling

Kommunelege/ smittevernlege skal kunne nås ved behov.
Sikre beredskap med flere kommuneleger, evt. samarbeid med
andre kommuner, slik at man oppnår døgnkontinuerlig
tilgjengelighet for leveranser og eventuelle viktige meldinger.
Opprette kontakt med lokalt og regionalt helseforetak.

Bestilling og
lagring av utstyr

Kommunen må sørge for mottak av utstyr og forsvarlig lagring
av dette utstyret, samt videre distribusjon innad i kommunen.

I forbindelse med pandemivaksinasjon mot korona
bestiller og distribuerer Helsedirektoratet det
utstyret som trengs for å gjennomføre vaksinasjon i
kommunen. Utstyret vil bli levert i to omganger.
Helsedirektoratet vil sende ut noen kjølebeholdere
for oppbevaring/ transport av vaksiner innad i
kommunen, og dette planlegges sendt ut før
vaksinene distribueres

Distribusjon

Folkehelseinstituttet må holdes løpende oppdatert ved
endringer i leveringsadresse for vaksine, samt ved endringer i
navn, mobiltelefonnummer eller epostadresse til kontaktperson
for levering av vaksine.

Lage en detaljert plan for vaksinelevering til
kommunene basert på prioriteringskriterier gitt av
sentrale myndigheter og teoretisk tilgang på
vaksine.

Helsedirektoratet må holdes løpende orientert ved endring i
leveringsadresse for utstyr.
Varsling

Varsle:
- vaksinatører
- frivillige hjelpere
- administrativt personell
- sikringspersonell

Klargjøre

Klargjøre for mottak av vaksine:
- kjølelagre (2–8 °C, frostfritt); dersom andre
temperaturer blir nødvendig vil det bli gitt
melding fra Folkehelseinstituttet
- kontrollrutiner for mottak, temperatur,
brekkasje og lagerbeholdning
- sikring for å unngå tyveri og hærverk
- klargjøre lokaler som skal benyttes til
vaksinasjon; sikre at engangsmateriell for
vaksinasjon blir distribuert lokalt
Klargjøre innkallingslister basert på alder fra Folkeregisteret/
SSB.

- DigIT og
kommunikasjon
jobber med saken

Ved innkalling bør flere informasjonskanaler benyttes. Direkte
innkalling av personer bør skje via passende kontaktmedium
(telefon, SMS, post eller digital innkalling/ helsenorge.no) for
den gruppen man ønsker å nå. Opprette servicetelefon om
koronavaksinasjon for kommunens innbyggere.

For personer som tilhører risikogruppene i aldersgruppen under
65 år bør kommunen etablere et samarbeid med kommunens
fastleger om innkalling og vaksinering.

Tydeliggjøre kravene til lagring og håndtering for
aktuelle vaksiner.
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Registrering

Klargjøre for elektronisk registrering til SYSVAK via EPJ-system.
Ved vaksinasjon utenfor legekontor/ helsestasjon; sikre tilgang
til kommunalt nettverk på vaksinasjonsstedene, eller etablere
hjemmekontorløsninger som kan medbringes til
vaksinasjonsstedene for direkte registering I EPJ-system. Dette
fordrer at man har adekvat nettverksinfrastruktur på de stedene
man skal vaksinere.
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Klargjøre for elektronisk registrering til SYSVAK via
EPJ-system.

Ved mangel på journalsystem med elektronisk kommunikasjon
til SYSVAK må SYSVAK-nett benyttes på norsk helsenett. Som
hovedregel bør vaksinering og registrering i SYSVAK skje på
samme tid.
Lokal IT-support må sikre teknisk tilrettelegging for de ulike
virksomhetene som skal bruke SYSVAK-nett. For mer
informasjon, se veileder for SYSVAK-nett.
Klargjøre rutiner for melding av mistenkte bivirkninger via
meldeskjema på melde.no eller som papirmelding via brev til
Folkehelseinstituttet.
Lage prosedyre for utstedelse av vaksinasjonskort. Dersom man
sørger for at vaksinasjonen blir registrert fortløpende i SYSVAK,
kan personen som har blitt vaksinert også selv skrive ut
vaksinasjonsbevis fra vaksinetjenesten på helsenorge.no.
Informasjon

Utarbeide konkret og lokalt tilpasset informasjon til alt
helsepersonell om vaksinene, vaksinering, smittevern og lokal
organisering.
Gjennomføre konkrete informasjonstiltak (sosiale medier,
kommunens nettsider, SMS, epost, via minoritetsgrupper,
trossamfunn, media, intranett, brosjyrer, dokumentasjon og
informasjon v/ vaksinering, skilt, plakater, merking av
personell).

Utarbeide informasjonsstrategi med tiltak rettet
mot kommunene om prioritert vaksinasjon.
Prioritering, og følgelig informasjonsstrategien,
avhenger av situasjonen og tilgangen på vaksine.
Kontinuerlig følge opp situasjonen og gi oppdatert
informasjon til helsepersonell.
Opprette rådgivningstelefon for helsepersonell.
Denne vil kunne nås via smittevernvaktens
døgnåpne tjeneste:
21 07 63 48. Helsedirektoratet besvarer spørsmål om
utstyr til vaksinasjon på
vaksineutstyr@helsedirektoratet.no.

Informasjonsmateriell

Tilpasse informasjons- og dokumentasjonsmateriell til lokale
forhold. Skrive ut:
- Registreringsskjema for de som skal vaksineres;
registrering inn og ut (tiltak for smittesporing)
- Informasjon om vaksinene: effekt og
bivirkninger/ allergiske reaksjoner.

Utarbeide informasjonsmateriell som kan benyttes
av kommunene.

Opplæring

Gi opplæring i praktiske prosedyrer for:
- vaksinehåndtering
- vaksinasjon (kriterier for kontraindikasjon)
- medisinsk beredskap
- tilgjengelig medisinsk utstyr
- smittevernrutiner
- dokumentasjonssystem
- registrering i SYSVAK
- melding av mistenkte nye, uventede eller
alvorlige bivirkninger etter vaksinasjon via
www.melde.no
- bruk av beskyttelsesutstyr
- avviksrapportering

Utarbeide veiledning med praktiske prosedyrer for
vaksinasjon med pandemivaksinene.
Helsedirektoratet utarbeider informasjon om bruk
av utstyr. Informasjon om aktuelt utstyr sendes til
alle kommuner før utsending. Oversikt over utstyret
er også vedlagt denne veilederen.
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Pandemisk fase – utsending av vaksine har startet
Oppgave

Kommunale tiltak

Folkehelseinstituttets tiltak

Legge til rette for
vaksinasjon

Bestemme tidspunkt for oppstart av vaksinering på
bakgrunn av informasjon fra Folkehelseinstituttet

Følge opp Legemiddelverkets godkjenningsprosess
for vaksinene.

Innkalle sikringspersonell, vaksinatører, leger og frivillige
hjelpere avhengig av hvordan vaksinasjon skal foregå.
Arbeidsgivere må ha beskjed i god tid, slik at de både kan
allokere nok personell til vaksinering og ivareta drift av
andre oppgaver.

Fordele vaksinedoser i henhold til
prioriteringsrekkefølgen fastsatt av HOD.
Varsle om når mottak kan forventes i kommunene
(dato og tidspunkt), leveringsmåte, volum og
antall vaksinedoser.

Tilrettelegge for nødvendig transporttjeneste for publikum
til vaksinasjonssteder.
Tilrettelegge for bruk av privatbil, parkering og lignende for
å redusere behov for felles transport.
Trafikkavvikling.

Innkalle til vaksinasjon

Innkalle personer i prioriterte grupper til vaksinasjon via
fastlege eller arbeidsgiver, ved bruk av brev, SMS, telefon og
evt annonsering via lokale medier.
Sørge for å få bekreftet oppmøte til vaksinasjonstidspunkt
og sted for hver enkelt person.

Avventer
vaksineleveranse og
forutsigbarhet

Lage et tilbud for personer som oppholder seg, men som
ikke har bopel i kommunen.

Vaksinehåndtering

Detaljer om håndtering av den enkelte koronavaksine er
beskrevet i vaksinasjonsveileder for helsepersonell.

Sørge for utsending av vaksine med egnet
transportmiddel – kjølebil, bil og fly …

Pfizer/BioNTech vaksinen - Denne vaksinen er svært
temperatursensitiv og lagres vanligvis ved -75 °C.
Kommunene vil motta vaksiner som er opptint. Disse skal
oppbevares ved 2-8 °C, og må brukes innen 5 døgn fra uttak
fra ultrafryser. I mange tilfeller betyr det at kommunen vil
ha ca. 4 døgn til å vaksinere. Det er svært viktig at
kommunen legger detaljerte planer for hvordan vaksinasjon
med denne vaksinen skal gjennomføres. Det må finnes
detaljerte oversikter over hvilke personer som skal ha
vaksine når, på hvilket vaksinasjonssted, og hvem som skal
vaksinere før vaksinen leveres i kommunen. Etter
oppblanding er vaksinen holdbar i 6 timer ved 2-30 °C.
Vaksinasjonen består av 2 doser med intervall på minimum
21 dager mellom 1. og 2. dose. Beskyttelsen inntrer ca. 7
dager etter 2. dose. Det må også lages tilsvarende detaljert
plan for å sette 2. dose. Det må legges en plan for eventuelle
overskuddsdoser slik at de ikke går til spille.

Gi råd dersom vaksinene har blitt utsatt for
temperaturer utenfor lagringsbetingelsene
for den enkelte vaksine over for langt
tidsrom.

- Kontrollere alle leveranser ved mottak med tanke på synlig
brekkasje, antall doser og temperatur under transport
(temperaturindikator).
- Ivareta sikkerhet ved oppbevaring av vaksineleveransen.
Dette blir spesielt viktig i en knapphetssituasjon.
- Overvåke lagringstemperatur – føre temperaturlogg.
- Føre kontroll med alle vaksinedoser som tas ut av lager.
- Fordele vaksinedoser og lage kjøreplan for utsendelse til
vaksinasjonssteder og koordinere med ansvarshavende på
lokale mottak/ smittevernkontor.
- Ved interndistribusjon i kommunen må prosedyrer for å
opprettholde kjølekjeden følges (kommunene skal ta
utgangspunkt i at vaksinene både skal transporteres og
oppbevares kjølig, 2–8 °C).
- Klargjøre utstyr for medisinsk beredskap som skal være
tilgjengelig ved vaksinasjon.
- Klargjøre utstyr som skal brukes ved vaksinasjon.
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InformasjonMerkemateriell

Klargjøre lokaler for
vaksinasjon

Gi kontinuerlig oppdatert informasjon i lokale medier og på
kommunens hjemmesider.
Sende ut pressemeldinger ved behov.
Klargjøre materiell til merking av lokaler.
Klargjøre materiell til merking av personell.
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Legge ut kontinuerlig oppdatert informasjon for
publikum og helsepersonell på internett, inkludert
informasjon om dose 2.
Utvide åpningstid for telefonhenvendelser for
helsepersonell

Følgende punkter må ivaretas:
-åpningstid
- merking av lokaler
- installering av utstyr/klargjør kontorer
- ivaretagelse av sikkerhet
- parkering, NB spesialtransport
- lokale tiltak for å redusere smittepress ved vaksinasjon
Sikkerhet: følgende punkter må ivaretas:
- sikring av lokaler og vaksinelager
- parkering
- transport

Forberede hjelpepersonell

Følgende punkter må ivaretas:
- utpeke lokal koordinator på vaksinasjonssted
- merking av personell
- eventuelt bruk av beskyttelsesutstyr
- gjennomgang av prosedyrer for arbeidsoppgaver

Gjennomføre
vaksinasjon

Følgende punkter må ivaretas:
- smitteverntiltak tilpasset vaksinasjonssted og organisering
- mottak av pasienter
- utlevering av informasjonsmateriell
- registrering av personidentitet
- lege tilgjengelig for å vurdere
kontraindikasjoner, og kunne håndtere akutte situasjoner i
Samarbeid med annet helsepersonell
- vaksinering
- overvåkning etter vaksinering, husk adrenalinberedskap
- registrere vaksinasjon fortløpende i journalsystem med
direkte overføring til SYSVAK.
- Journalføring av vaksinasjon må da sikres i
etterkant, for både pasienter og ansatte.
- Ansatte skal ikke journalføres som pasienter; benytt f.eks.
bedriftshelsetjeneste.

Forutsetter
vaksineleveranse og
forutsigbarhet

Bistå og veilede kommunene ved
overføringsproblemer til SYSVAK og gi teknisk
støtte på registrering. Journal-leverandørene er
førstelinje for spørsmål vedrørende sine systemer.
Rapportere fortløpende vaksinasjonsdekning på
nasjonalt og lokalt nivå.

informere om tidspunkt for 2. dose.
Dette er spesielt viktig for Pfizer/BioNTech-vaksinen: her
må tidspunkt for dose to bekreftes med den som vaksineres.
Overvåke mistenkte
bivirkninger etter
vaksinasjon

Kontinuerlig innrapportere meldinger om uventede, nye
eller alvorlige mistenkte bivirkninger, inkludert akutte
allergiske reaksjoner.

Gjennomgå alle meldinger og overvåke situasjonen
vedrørende alvorlige mistenkte bivirkninger i
samarbeid med Legemiddelverket.

- Husk å informere legevakt om prosedyre for melding til
Bivirkningsregisteret via melde.no.
Evaluering

Evaluere underveis og gjøre endringer i planene ved behov.

Evaluere underveis og gjøre endringer i planene
ved behov.

Endelig evaluering med revisjon av planverk

Utarbeide forbedring av planverket og
samhandling basert på erfaringer fra pandemien.
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Operasjonalisert plan for koronavaksinering i Bærum
kommune
Covid-19 vaksine
Etter vaksinasjonsforskriftens § 2 (1) og smittevernloven § 3-8(2) skal kommunene tilby
og gjennomføre vaksinasjonsprogrammet. Regjeringen har besluttet at vaksine mot
SARS-CoV-2 skal tilbys gjennom det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Dette er
definert i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram §3c) [1].
Koronavaksinen BNY-162b2 fra BioNTech/Pfizer fikk den 21.12.2020 betinget
godkjenning i EU. Betinget godkjenning kan utstedes i situasjoner der en sykdom
utgjør en alvorlig trussel mot folkehelsen og det ikke finnes andre
behandlingsmuligheter. Koronavaksinen BNY-162b2 fra BioNTech/Pfizer er en mRNA
vaksine som inneholder genkoden for S-proteinet til SARS-CoV-2 viruset. Full effekt
inntrer 1-2 uker etter 2 dose, gir 95% beskyttelse. De som vaksineres skal ha samme
vaksine i dose 1 og 2. Dette fordrer at kommunen har god oversikt over vaksinerte
ansatte og innbyggere, og hvem som skal kalles inn til dose 2, og når.
Det er videre satt et krav om dokumentasjon og registrering i sanntid. Kommunen skal
sørge for at vaksinasjoner registreres fortløpende og sendes SYSVAK-registeret innen
30 minutter fra satt vaksine.

Mottak, lagring og distribusjon av vaksiner og utstyr til vaksinering
Helsedirektoratet sørger for innkjøp og distribusjon av utstyr til den enkelte
kommune. Dette inkluderer vaksinasjonsutstyr og utstyr for transport, oppbevaring og
temperaturkontroll av vaksiner for intern distribusjon i kommunen. Spørsmål
vedrørende utstyr kan rettes til Helsedirektoratet på e-post til
vaksineutstyr@helsedir.no.
Folkehelseinstituttet sørger for varemottak, lagring og distribusjon av
koronavaksinene. Pfizer/BioNTech vaksinen, vil på grunn av ekstraordinære frakt- og
lagringstemperatur (- 75 °C), først bli distribuert til et mottakssted, før utsending til
kommunen. Det er fortsatt usikkert hvor dette mottaksstedet blir og hvor
store/hyppige leveranser som kommer til kommunen.
Folkehelseinstituttet fordeler tilgjengelige vaksinedoser til kommunen ut fra gitte
kriterier. Leveransen blir fortrinnsvis sendt til én mottaker pr kommune.
Kommunen har meldt inn følgende leveringsadresse og kontaktpersoner:
Vaksinekoordinator

Tonje Vågårøy

tonje.vagaroy@baerum.kommune.no

Smittevernoverlege

Bjørg Dysthe

bjorg.dysthe@baerum.kommune.no

Mottak lager

Rune Skatt

rune.skatt@baerum.kommune.no
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Vaksinemateriell skal leveres til sentralt smittevernlager og vaksinene leveres direkte
til Folkehelsekontoret. Alle endringer skal meldes til Folkehelseinstituttet på e-post til
vaksineforsyningen@fhi.no.
Folkehelseinstituttet utarbeider ruteplaner i samarbeid med transportør, som brukes
for å gi kommunen nærmere beskjed om leveringsdato og klokkeslett. Transporten av
vaksinene vil skje med kjølebil/kjølekube, hvor temperaturen overvåkes kontinuerlig.
Folkehelseinstituttet vil kunne spore leveransestatus på vaksineforsendelsene og
mottak/levering vil være synlig for Folkehelseinstituttet i sanntid. Alle leveranser til
kommunen registreres som ordre fra Folkehelseinstituttet for å dokumentere hvilken
batch og hvor mange doser kommunen får i hver leveranse.
Kommunen ved Folkehelsekontoret vil registrere alle leveranser av vaksiner og utstyr
inn i nytt elektronisk verktøy for vaksiner og benytte ny vaksineportal til
oversiktsarbeidet med vaksiner og utstyr.
Første leveranse av vaksiner, ca. 10 000, skal distribueres til enkelte kommuner
27.desember. Folkehelseinstituttet vil gjøre en vurdering av og kontakte de
kommunene som er aktuelle i første runde.
Helsepersonell fra enhet smittevern og reisevaksinasjon er ansvarlig for mottak og
sjekk av leveranse i henhold til prosedyre for mottak, temperaturkontroll med logg,
kontroll av brekkasje og opptelling av antall doser, samt videre oppfølging og
administrasjon av vaksinen. Vaksinen skal oppbevares i henhold til gjeldende
prosedyre under kjølig oppbevaring i tilrettelagt teknisk kjøleskap som holder en stabil
temperatur på 2–8 °C. Det er viktig at det er frostfritt. Det skal utarbeides prosedyrer
som sikrer at kjølekjeden opprettholdes ved distribusjon og mottak internt i
kommunen. Alle tekniske kjøleskap er låsbare. Helsedirektoratet vil sende ut noen
kjølebeholdere for oppbevaring/ transport av vaksiner innad i kommunen.
Kommunen skal forberede og klargjøre lokaler som skal benyttes til vaksinasjon. Det
utarbeides en oversikt med tydelig fordele vaksinedoser og en kjøreplan for utsendelse
til vaksinasjonssteder etter prioritert liste. Vaksinasjon skal koordineres med ansvarlig
på sykehjem, og til fastlegekontorene. Til sykehjem vil vaksineteamet fra
Folkehelsekontoret følge med ut til tjenestestedet og sikre korrekt registrering og
opptrekk.

Mottak, lagring og distribusjon av utstyr i Bærum kommune
Alt av utstyr til vaksineringen tas imot av Team innkjøp og logistikk ved
Folkehelsekontoret og lagres på kommunens sentrallager for smittevernutstyr.
Distribusjon av utstyret fra lageret til der vaksinene skal settes koordineres av team
logistikk og innkjøp i samarbeid med vaksinekoordinator og Folkehelsekontoret.
Bærum kommune mottok første leveranse vaksineutstyr den 15. desember 2020.
Bærum kommune har mottatt 18 kjølebokser som brukes til transport internt i
kommunen. Helsedirektoratet har utarbeidet brukerveiledninger for kjøleboksene,
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og samarbeider med helsepersonell for å kvalitetssikre utstyret. Mer informasjon
finnes koronaveileder kap. 3 Smittevernutstyr, vaksinasjon og legemidler - Helsedirektoratet
Ved Folkehelsekontoret er det utarbeidet egne vaksinasjonsbokser ferdig fylt med
utstyr og anafylaksiprofylakse. Det er lagt til rette for én utstyrsboks pr vaksinatør. Det
er helsesykepleier/sykepleier fra Folkehelsekontoret som er ansvarlig for å fylle opp og
sikre medisinsk forbruksmateriell i vaksinasjonsboksene. Dermed er utstyr som skal
benyttes til vaksinasjon klargjort til enhver tid.
Følgende utstyr er levert kommunen:
Vare
Sprøyte KD-Ject Luer Lock
Sprøyte KD-Ject Luer Lock
Kanyle inj KD-Fine Safety
Kanyle inj KD-Fine Safety
Opptrekkskanyle med filter
Bandasjeplaster (uten dispenser)
Bomullsdotter
Spritservietter
Kanylebokser
Risikoavfall kartong gul/hvit
Risikoavfallssekk 44 L gul

Enhet
1 ml - esker á 100
2 ml - esker á 100
0,6x25mm 23G blå - esker á 100
0,8x50mm 21G grønn - esker á 100
1,2x40mm 18G lilla - esker á 100
Merknad: Skal ikke benyttes!
2,5 cm bredde x 10 m - esker á 10
Poser á 100
Esker á 100
7L
44 L
Ruller á 10

Vaksinasjonsteam
Ansvaret for å planlegge, organisere og gjennomføre koronavaksinasjon i Bærum
kommune er tillagt Folkehelsekontoret ved vaksinekoordinator.
Pandemivaksinering fordrer at hele kommunen jobber sammen for å nå et felles mål
om høyest mulig vaksinedekning og god gjennomføring av vaksineringen.
I tillegg til en felles forpliktelse på tvers av hele kommunen, er det behov for et
dedikert team som koordinerer og tilrettelegger alle vaksinasjonstiltakene.
Det dedikerte vaksinasjonsteamet består pr i dag av 6 årsverk helsesykepleiere og
sykepleiere fra Folkehelsekontoret. Ved økt vaksinasjonstrykk skal dette teamet økes
betraktelig.
Vaksinasjonsteamet har et særskilt ansvar i å bidra følgende;
- oppdatere prosedyrer og rutiner for vaksinering
- koordinere vaksinesetting ved sykehjem
- Sørge for transport og opptrekk av vaksiner til sykehjem
- Sikre opplæring av personell
- bistå vaksinasjon ute i tjenestene
- Veilede under massevaksinering, særlig fokus på kontraindikasjoner og øvrig
kvalitetsbestemmelser
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- Være ansvarlig for medikamentlogistikk under massevaksinering
- Sikre anafylaksiprofylakse under all vaksinering
- Overordnet ansvar for kvalitet i operasjonaliseringen av koronavaksinering i Bærum
kommune
Vaksinasjonsteamet vil i oppstarten av koronavaksineringen være operativt ansvarlig
for gjennomføringen av vaksinering i sykehjem og omsorgsboliger. Ved oppstart av
massevaksinering, vil teamet innta en annen rolle, der opplæring og kvalitetssikring
står i fokus.
Ved gjennomføring av massevaksinasjon er ressursbehovet betydelig, da vaksineringen
vil foregå over lang tid. Ressursberegninger kommer som eget punkt nedenfor i
planen.

Mobilt vaksinasjonsteam
Den 08.01.21 kom FHI med endinger i anbefaling for Pfizer-vaksinens håndtering.
Vaksinen er ikke så skjør som tidligere omtalt. Det er nå mulig å transportere
hetteglass etter at de er fortynnet. Ferdig opptrukne vaksiner kan ikke transporteres.
Moderna vaksinen er godkjent og innkjøpt til Norge uke 3 og sendes ut til kommuner
fra uke 4 hver 14 dag. Denne kan oppbevares inntil 30 dager i kjøleskap og har en
høyere stabilitet for mobilt bruk.
Disse endringene i håndteringsanbefalinger gjør det nå mulig å organisere en rigg for
mobil vaksinesetting. Folkehelsekontoret oppretter et mobilt vaksinasjonsteam.
Målet er å sikre vaksinasjon av hjemmeboende pasienter som har vanskelig med å
komme seg til egen fastlege. Grunnet logistikk og effektiv bruk av vaksinedoser, er det
er lite hensiktsmessig å benytte fastlegene til hjemmebesøk for vaksinasjon av
enkeltpasienter. Det opprettes et system, der fastlegene kan bestille hjemmevaksinasjon av sine listepasienter i risikogruppe med behov for hjemmebesøk.
Mobilt vaksinasjonsteam er operativt alle hverdager fra kl. 09:00 – kl. 15:00.
Mobilt vaksinasjonsteam samarbeider tett med hjemmetjenesten ved vaksinering i
hjemmet.
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Koordineringsteam - KO
De første vaksinene som kommer til Norge skal settes i to doser med minimum 21
dagers, og maks 6 ukers mellomrom. Dette er logistisk utfordrende. Å administrere
logistikk, medikamenthåndtering og ressursansvar for operasjonalisering av
vaksinering til i overkant 150 000 mennesker i to omganger krever et stort apparat.
For å sikre optimal gjennomføring av koronavaksinasjon i Bærum kommune, må det
opprettes et eget koordineringsteam.

Koordineringsteamet skal ha følgende ansvar:
Innbyggeroversikt
Sørge for at det opprettes oversikt over innbyggere og ansatte som skal vaksineres,
både på sykehjem, risikopasienter tilknyttet fastlegekontorene og ansatte som skal
vaksiners av bedriftshelsetjenesten. Dette oversiktsarbeidet gjennomføres i tett
samarbeid med DigIT, kommuneoverlegen, fastlegene, bedriftshelsetjenesten og PLO.
Bemanning
Sørge for bemanning i henhold til dimensjonering av de til enhver tids oppgaver
koronavaksinasjonen fordrer.
Dette betyr å skaffe til veie nok kvalifisert personale til gjennomføring av vaksinering,
herunder helsepersonell, registreringspersonell, vakt- og parkeringsansvarlige,
venteroms-vertskap, gjennom frivillige avtaler med Røde Kors, transportpersonale og
riggeteam. Ansvarlig for informasjon til alle ansatte som deltar i koronavaksineringen.
Turnus
Vaksinering gjennom fastlege og bedriftshelsetjenesten styres av fastlegene og
bedriftshelsetjenesten selv.
Vaksinering på sykehjem forestås av utnevnte vaksineansvarlige på hvert enkelt
tjenestested og vaksineteamet. Denne vaksineringen krever arbeidsplanlegging og
logistikk fra koordineringsteamet.
Massevaksineringen vil forgå alle dager i uken fra kl. 08:00 – kl. 22:00, fordelt på to
skift pr døgn. Hvert vaktskift må ha en ansvarsvakt som er ansvarlig for vakten. Dette
må defineres inn i turnus.
Logistikk
Planlegge og sikre praktisk utsendelse av medisinsk utstyr og medikamenter.
Overordnet ansvar for å utarbeide logistikkplaner for opp- og nedrigg av
massevaksinasjonssteder.
Statistikk
Koordineringstemaet skal i tett samarbeid med kommunikasjonsenheten sørge for at
kommunen til enhver tid har statistisk oversikt over vaksineprogresjonen i Bærum
kommune.
FHI legger ut daglig statistikk kl. 13:00 på kommunenivå, over antall satte vaksiner som
er registrert i SYSVAK.
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Koordineringsteamet skal sørge for at vi har en intern statistikk med følgende punkter:
Antall satte vaksiner
Kjønnsfordeling
Aldersfordeling
Oversikt fra fastleger
Ikke bosatt i kommunen
Helsepersonell
Antall personer som ikke vil vaksineres
Koordineringsteamet skal i samarbeid med kommunikasjonsenheten utarbeide og
publisere et statistikkbarometer på kommunens nettsider.
Kommunikasjon og dokumentasjon
Koordineringsteamet skal sammen med kommunikasjonsenheten og
bedriftshelsetjenesten sikre kommunikasjon og avtaler med tjenestesteder og
fastlegekontorer.
Videre skal de sørge for at det er god flyt i logistikken og sikre nok vaksiner til avtalt 2.
dose etter satt 1. dose, og følge opp eventuelle avvik.
og koordinere vaksinasjonsteamet, samt sikre at ressursene benyttes der det er behov.
Oppgavene til koordineringsteamet er av et så stort omfang, at det er helt avgjørende
at vi har på plass et definert team før koronavaksineringen.
Teamet må ha en definert teamleder som jobber tett med, og rapporterer direkte til
vaksinasjonskoordinator. Teamet må bestå av minimum teamleder og merkantile
ressurser. De merkantile ressursene må inneha turnuskompetanse.
Dette teamet må opprettholdes til vaksineringen er ferdig gjennomført i Bærum
kommune.
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Gjennomføring av vaksinasjon i Bærum kommune
Vaksinering i sykehjem og omsorgsboliger
Vaksinasjonen må utføres i henhold til gjeldende smittevernregler. Sykehjemmene har
ansvar for organisering av kohortene når det gjelder både beboere og helsepersonell.
Ved alle sykehjem er det utnevnt en vaksineansvarlig.
For å sikre en god logistikk og gjennomføring av koronavaksinering på sykehjem er det
viktig med god planlegging og forberedelse. PLO har ansvar for å utarbeide en
prioriteringsliste av sykehjem, der det tydelig kommer frem hvilket sykehjem og
beboere som skal vaksineres.
Beboere på korttidsplass med vedtak om langtidsplass – LO-vedtak, skal vaksineres på
sykehjemmet. Det er sykehjemmet som er ansvarlig for at pasienter på korttidsplass
med LO-vedtak møter opp på sykehjem korttid for 2. dose av vaksinen eller sørger for
at beboer får dose 2 på sykehjemmet de er flyttet til.
Sykehjemmet er ansvarlig for denne logistikken.
Beboere på korttidsplass, uten vedtak om langtidsplass, skal ikke vaksineres på
sykehjem. Disse vil bli vaksinert under prioritert vaksinasjon hos egen fastlege, der
fastlegen kan bestille mobilt vaksineteam til vaksinering i hjemmet.
Beboere ved kommunale akutte døgnplasser KAD; KAD mottak, Toppen og Svingen,
samlokalisere boliger - omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede, barne- og
avlastningsboliger og ambulerende tjenester (hjemmesykepleien) skal ikke vaksiners
på tjenestestedet. Disse pasientene tilhører risikogruppene på fastlegenes lister. Det er
fastlegene som er ansvarlig for deres vaksinetilbud. Ved behov kan mobilt vaksineteam
bestilles.
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Vaksinasjonskontakter - Pleie og omsorg
oppdatert 22.12.2020

Sted

Prioritert rekkefølge

Antall
beboere

Antall
vaksiner
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Sykehjem
Stabæktunet

Prioritet 1

86

83

Lindelia sykehjem

Prioritet 2

132

118

Mariehaven

Prioritet 3

72

64

Nordraaksvei

Prioritet 4

86

68

Eikstunet

Prioritet 5

32

27

Carpe Diem landsby

Prioritet 6

19

19

Lønnås

Prioritet 7

47?

44

Solvik
+Korttids m/LO-vedtak
Stabekk BBS

Prioritet 8
Prioritet 9

58

53

Gullhaug sykehjem

Prioritet 10

56

51

Solbakken

Prioritet 11

26

88

Hospice

Prioritet 12

22

3

Dønski

76

76

Belset

44

44

26

26

Gamle Drammensvei

70

70

Capralhaugen 2

35

32

Capralhaugen 1

41

39

Lønnås

17

15

Atriumgården

48

48

Bekkestua

46

46

63

Samlokalisere boliger - omsorgsboliger for eldre

Lommedalen

Sam-lokaliseres med Carpe Diem,
13. Januar 2021

Helmerveien

Eikstunet
KAD
KAD mottak

Vaksineres v/fastlege

Toppen

Vaksineres v/fastlege

Svingen

Vaksineres v/fastlege

Samlokalisere boliger - omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede
Bjerkelunden

Vaksineres v/fastlege

Rykkinn/Lommedalen

Vaksineres v/fastlege

Gjettum/ Bærums Verk

Vaksineres v/fastlege

Rykkinn

Vaksineres v/fastlege

Bjarne Skausvei

Vaksineres v/fastlege

Rud/Vøyenenga boliger

Vaksineres v/fastlege

Stabekk/Sandvika

Vaksineres v/fastlege

Emma Hjort

Vaksineres v/fastlege

Asklia

Vaksineres v/fastlege

Psykisk helse og rus, samt KAD plasser
Vaksineres v/vaksineteamet
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Barne- og avlastningsboliger
Høvik avlastningsbolig

Vaksineres v/fastlege

Glitterudveien

Vaksineres v/fastlege

Ambulerende tjenester
Distrikt Østerås

Vaksineres v/fastlege

Distrikt Rykkinn

Vaksineres v/fastlege

Distrikt Sandvika

Vaksineres v/fastlege

Distrikt Bekkestua

Vaksineres v/fastlege

Antall Totalt:

578

Gjennomføring av vaksinering i sykehjem og på omsorgsboliger for eldre
Beboere på sykehjem med langtidsplass, og beboere på korttidsplass med LOvedtak, og beboere i omsorgsboliger for eldre, vaksineres etter prioriteringsliste
utarbeidet av PLO.
Alle sykehjem har oppnevnt en dedikert person som vaksinerepresentant.
Sykehjem og omsorgsboliger for eldre, har ansvar for å skaffes til veie lister over
beboere som skal vaksineres, med 1. og 2. dose med vaksine, i forkant av
vaksineringen.
Forhold rundt den enkelte pasient vedrørende samtykke til vaksine og eventuelle
kontraindikasjoner mot vaksinen, skal være avklart før vaksinering.
Dette ansvaret ligger til sykehjemmene og omsorgsboligene.
Det enkelte sykehjem har ansvar for at beboere på korttidsplass med LO-vedtak, får
tilbud om 2. dose på samme vaksinested, dersom de blir overført til langtidsplass
ved annet sykehjem mellom dosene.
Folkehelsekontoret får informasjon om vaksineleveranse, dato/antall, og kontakter
sykehjemmene og omsorgsboligene med informasjon om praktiske
oppstartsopplysninger.
Vaksineteamet fra Folkehelsekontoret, kommer til det enkelte tjenestested etter
avtale og er ansvarlig for gjennomføring av vaksinering og anafylaksiprofylakse.
Personalet på tjenestestedet er ansvarlig for effektiv organisering av beboerne til
vaksinasjonen og gjennomfører selve vaksineringen og observasjonen i etterkant,
samt å dokumentere satt medikament i eget EPJ-system.
Ved vaksinering må det være et eget rom tilgjengelig for vaksineteamet fra
Folkehelsekontoret til administrasjon av vaksinene, samt dokumentasjon av satt
vaksine i HsPro, med rapporteringsoverføring til SYSVAK i sanntid.
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Fastlegene
Prioritert vaksinering av risikopasienter på fastlegenes pasientlister
Risikopasienter skal prioriteres når det gjelder vaksinering. Forskrift om nasjonalt
vaksinasjonsprogram av 2. oktober 2009 nr. 1229, med endringene av 18.12.2020, gir
fastlegene en plikt til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19.
Fastlegene i Bærum kommune bidrar til å identifisere personer på egen liste som
tilhører de definerte risikogruppene som skal tilbys vaksine.
I vaksinasjonsplanene skal det tas hensyn til at fastlegene fortsatt får ivaretatt de akuttog kronisk syke, i tillegg til vaksinering.
Bærum kommune har ansvaret for å tilby innbyggerne vaksine mot covid-19 og står
fritt til å vurdere hvordan vaksinasjonen skal gjennomføres. Bærum kommune følger
FHI sin prioriteringsliste over tildeling av vaksiner. Fastlegene er involvert i
kommunens planlegging gjennom deltagelse i strategisk arbeidsgruppe for Covid-19
vaksinering. Fastlegene utarbeider lister over risikopasienter inndelt i alderskohorter
og definerte kroniske sykdommer som inngår i risikogruppe, og videreformidler dette
til kommunen som sitter med totaloversikten.
I forskrift om nasjonalt vaksineprogram med endringer av 18.12.2020 § 6 b, er det
fastsatt økonomisk vederlag for fastlegenes bidrag til at egne listeinnbyggere får tilbud
om vaksine mot Covid-19. Økonomisk vederlag utbetales som refusjonskrav ved
HELFO.
Kommunen ønsker en god dialog med fastlegene og vil ikke kreve at fastlegene
vaksinerer egne listepasienter. For de fastlegekontor som ikke har kapasitet til å
vaksinere egne listeinnbyggere, vil kommunen i samarbeid med angjeldende fastleger,
ta over administrasjonen og vaksineringen av risikopasientene på fastlegenes lister.
Fastlegene gir kommunen en tilbakemelding om ønske om samarbeid og oversikt over
prioriterte listepasienter. Kommunen ønsker at hvert fastlegekontor utnevner en
vaksinekoordinater som har løpende dialog med kommunen.
Folkehelsekontoret ved Fagenhet Administrasjonen for fastlegeordningen, vil
informere via mail både til fastlegene og til vaksinasjonskoordinatorene fortløpende.
FHI varsler kommunen 5 dager før kommunen mottar den ukentlige
vaksineleveransen. I henhold til prioritering, vil kommunen etterstrebe og levere ut
vaksiner til fastlegene samme dag de blir levert. Kommunen vet ikke hvilken dag
vaksinen vil komme.
Fastlegene som skal vaksinere ved eget kontor, må legge opp en egen vaksinasjonsplan
for fastlegekontoret. Vaksinene må settes innen definert tid og oppbevares i henhold
til pakningsvedlegget. Kommunen vil informere om korrekt håndtering og
oppbevaring av hvert enkelt vaksinepreparat. Fastlegenes vaksinasjonsplan må sikre at
hver eneste dose blir brukt opp, og samtidig sørge for å ha pasienter i beredskap på
“No-show-liste", som kan stille på kort varsel for å få vaksine. Alle pasienter skal tilbys
vaksine, også pasienter med allerede gjennomgått Covid-19 infeksjon. Pasienter som
legges inn på sykehus eller sykehjem etter 1. dose er satt og vil oppholde seg på

38

Vaksinasjon mot koronavirus i Bærum kommune 2020/2021

institusjon når 2. dose skal settes, kan få 2. dose gjennom mobilt vaksineteam.
Fastlegen er da ansvarlig for å melde angjeldende pasient til mobilt vaksineteam for
oppfølging. Fastlegene vil motta alt nødvendig utstyr fra kommunen til vaksineringen.
Helsepersonell på fastlegekontorene er nr. 7 på prioriteringslisten over helsepersonell i
kommunen for å få vaksine. Vaksinering av helsepersonell på fastlegekontorene kan
gjennomføres av fastlegene ved fastlegekontoret, men fastlegekontoret må sikre at alle
vaksinedosene blir brukt opp, eventuelt avtale med mobilt vaksineteam at de overtar
overflødige doser.
Vaksinering av risikopasienter på fastlegekontoret
Fastlegene tilbyr Covid-19 vaksinering til sine pasienter i risikogruppene på eget
kontor. Fastlegekontoret innkaller pasientene på time for 1. og 2.dose.
Gjennomføring av vaksinering på fastlegekontoret fordrer et tett logistisk samarbeid
med Folkehelsekontoret.

Ulike måter å vaksinere risikopasienter:
Vaksinering på
fastlegekontoret

Vaksinering der vaksinasjon
ikke kan tilbys ved
fastlegekontoret
Gjennomføres av kommunen ved fast
lokasjon - massevaksinering

Fastlegekontoret kaller
inn pasienten til time for
1. og 2. dose.

Kommunen kaller inn pasienten
til time for 1. og 2. dose, etter
oversiktslister fra fastlegene.

Må opprette No-showlister, og sikre at
vaksinedosene blir brukt

Kommunen prioriterer
massevaksinasjon til
risikopasienter før ordinær
vaksinering.
Kommunen gjennomfører
vaksinering, dokumentasjon og
overføring til SYSVAK etter
gjeldende prosedyre.

God nok kapasitet på
venterom
Observere hver enkelt
pasient i 20 min.
Ved annen observasjon
enn på venterommet, må
det utarbeides rutine for
oppfølging av
observasjonen
Fastlegekontoret skal ha
rutiner for anafylaktisk
beredskap med adrenalin
og eventuelt O2
umiddelbart tilgjengelig.
Fastlegekontoret skal

Mobilt
vaksineteam
Vaksinering i
hjemmet

Fastlegene kan
bestille vaksinering
av hjemmeboende
risikopasienter,
som har behov for
hjemmevaksinering
etter fastlegens
vurdering.
Kommunen ved
mobilt vaksineteam
gjennomfører
vaksinering,
dokumentasjon og
overføring til
SYSVAK etter
gjeldende
prosedyre.
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sikre kompetanse og
kvalitet i vaksineringen
Fastlegekontoret skal
sørge for
sanntidsregistrering i
SYSVAK – dvs. overføring
til SYSVAK maks. 30.
minutter etter
gjennomført vaksinasjon.
Fastlegekontoret skal
dokumentere satt
vaksine i journal.
Fastlegekontoret skal
rapportere til kommunen
over antall satte vaksiner
i henhold til
ukentlig/daglig statistisk
behov.
Fordeling av vaksiner
I Bærum kommune har vi 34 fastlegekontor. Det er usikkert hvordan
vaksineleveransen til Bærum kommune vil bli i tiden fremover.
Fastlegekontorene vil ikke ha kapasitet til å vaksinere alle sine risikopasienter i det
definerte tidsrommet som vaksinen er holdbar. Dette betyr at Folkehelsekontoret må
fordele vaksineleveransen på flere kontor pr uke.
Fordelingslogistikken vil bli lagt på bakgrunn av listestørrelse, venteroms- og
ressurskapasitet ved fastlegekontoret.
Logistikk
Folkehelsekontoret vil forsyne fastlegekontoret med både vaksiner og vaksinemateriell.
Fastlegekontoret må selv stille med anafylaksiprofylakse med adrenalin og evt.
oksygen. Fastlegekontoret må følge prosedyre for å sikre at kjølekjeden av vaksinen
ikke blir brutt og korrekt oppbevaring av vaksine i egnet kjøleskap.
Hvert fastlegekontor må oppnevne en vaksineansvarlig som kommuniserer direkte
med Bærum kommune, Folkehelsekontoret. Vaksineansvarlig vil bli varslet minimum
4 dager før vaksinenes ankomst.
Opplæring
Vaksinasjonsteamet ved Folkehelsekontoret vil gjennomføre opplæring av håndtering,
opptrekk og oppbevaring av Covid-19 vaksinene. Bærum kommune har ikke mottatt
øvings-glass for vaksineopptrekk. Teoretisk opplæringen vil foregå på teams.
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Prioritert vaksinering av risikopasienter uten fastlege i Bærum kommune
Bærum kommune har ansvar for å tilby alle som bor og oppholder seg i Bærum
kommune vaksine. Risikopasienter som bor og oppholder seg i kommunen, men ikke
har fastlege i kommunen må selv sørge for å registrere seg i kommunen dersom de
ønsker vaksinetilbud.
Bærum kommune ved DigIT vil utarbeide et digitalt registreringssystem for dette
formålet. Koordineringsteamet har ansvaret for å følge opp dette systemet og sikre at
disse vil få tilbud om vaksine. Vaksinering vil bli gjennomført i lokasjon for
massevaksinasjon. Alle registrerte vil bli tilbudt vaksine etter gjeldende prioritering på
lik linje med øvrige innbyggere i kommunen.
FHI har synliggjort denne problemstillingen og har kommet med foreløpig forslag til
tiltak. Det er varslet at endringer i koronavaksineringsveilederen vil bli endret på et
senere tidspunkt;
«Det er kommunen man oppholder seg i som har ansvar for å vaksinere innbyggerne i
henhold til myndighetenes retningslinjer for prioritering. FHI fordeler doser etter
antall i aktuell risikogruppe i kommunen. Mange har imidlertid fastlege i en annen
kommune enn den de bor i. Når kommunene involverer fastlegene i identifisering og
evt. vaksinering eller rekvirering av vaksine til listepasienter prioritert på grunn av
sykdom eller medisinsk tilstand, må de finne en løsning for innbyggere som har
fastlege i en annen kommune. Det er kommunen som har ansvar for å velge denne
løsningen for sine innbyggere.

FHI skisserer følgende aktuelle alternativer til løsning:
1. Alle kommuner innhenter oversikt fra sine fastleger over risikopasienter med
bostedsadresser i andre kommuner.
Fastlegekommunen tar deretter ansvar for å kontakte bostedskommune (via
kommunelege/vaksinasjonskoordinator) med liste over personer som skal prioriteres
slik at bostedskommune blir klar over disse og sørger for tilbud om vaksine.
2. Kommunene kontakter fastlegekontor i nærliggende kommuner for å få
oversikt over hvilke innbyggere under 65 år i risikogruppene som har fastlege
utenfor kommunen.
Dette kan være aktuelt uavhengig av om kommunen har planlagt at fastlegene skal
vaksinere slike listepasienter eller rekvirere vaksine slik at andre kan vaksinere.
Hvordan disse innbyggerne skal få sine vaksiner må avtales mellom bostedskommune,
fastlegekommune og fastlegene. Dette alternativet er kanskje mest egnet der
kommunen vet om nærliggende fastlegekontorer som kan ha en del listeinnbyggere fra
deres kommune, men vil kreve en omfattende informasjonsflyt mellom potensielt
mange aktører.

41

Vaksinasjon mot koronavirus i Bærum kommune 2020/2021

3. Personer i risikogruppene med fastlege i annen kommune enn
bostedskommune kontakter selv sin bostedskommune for å bli prioritert for
vaksinasjon lokalt.
Hvordan man skal stadfeste risikotilhørighet kan da bli en utfordring med tanke på
personvernhensyn. Dette vil også kreve at kommunen går ut med en oppfordring om
at de med fastlege utenfor kommunen og selv mener de er i en risikogruppe, aktivt
skal ta kontakt med bostedskommunen. Det må da også etableres løsninger for
hvordan de skal ta kontakt og hvordan man skal registrere dette på en
personvernmessig trygg måte.
4. Kommuner som bruker fastlegene til å vaksinere, ber fastlegene vaksinere
alle listepasienter i risikogruppene uavhengig av bostedskommune.
For å være sikker på at alle innbyggere under 65 år med en risikotilstand får tilbud om
vaksine, forutsetter denne løsningen at de fleste kommunene bruker fastlegene til å
vaksinere denne gruppen. Ingen av de beskrevne alternativene vil alene kunne sikre
fullt ut at personer med fastlege i andre kommuner vil få tilbud om vaksine, og
løsningen som velges av den enkelte kommune bør samkjøres/kommuniseres med
nabokommunene. Mye avhenger her av kommunenes involvering av fastlegene i
vaksinasjonsarbeidet og løsningen som velges lokalt må avspeile dette. Sannsynligvis
vil en kombinasjon av alternativene over være best, men alternativ 1 vil antagelig være
mest arbeidssparende.
En annen utfordring er personer som ikke er tilknyttet en fastlege, eller som av ulike
grunner benytter seg av private helsetjenester i stedet for fastlegen. Bør kommunene
opprette en egen løsning for disse personene og hvordan kan vaksinetilbud til denne
gruppen arrangeres? Dette kan i tilfelle knyttes mot løsningsforslag 3 over.»
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Vaksinering av helsepersonell i kommunen - ansatte
Bedriftshelsetjeneste har fått tildelt ansvar for å vaksinere helsepersonell i Bærum
kommune. Vaksineringen vil skje i samsvar med vedtatt prioriteringsliste, se listen
nedenfor.
Tabellen viser prioritering av personell i de ulike tjenestene etter forhåndsdefinerte
kriterier. Fra og med uke 2-2021 vil det bli gjennomført kombinert vaksinasjon av
sykehjemsbeboere og prioritert helsepersonell i henhold til den vedtatte planen. Det
vil bli vaksinert på det enkelte tjenestested.
Prioriteringstabell for prioritering av vaksine til kritisk utsatt helsepersonell i
primærhelsetjenesten. Kriteriene er definert av FHI.
Kriterier (skala fra 1 = lav til 5 = ekstrem høy)
Helsepersonell-gruppe

Personell på legevakt
Personell på KAD
Somatikk
Personell på sykehjem
Personell i omsorgsboliger
for eldre
Personell i barneboliger
Personell koronaenhet
Personell fastlegekontor
Kommuneoverleger
Personell i hjemmespl.
Personell på teststasjon
Personell i omsorgsboliger
psyk. utviklingshemmede
Personell i smittesporing
Personell vaksinering
Bedrifts-helsetjenesten
Personell ved Haug skole*
Personell bolig
psyk/helse/rus
Personell
Natthjem/rusboliger
Personell helsestasjonen
Personell på KAD
psykisk helse/rus
Personell i helseenheten
psykisk helse/rus

Kriterie 1

Kriterie 2

Kriterie 3

Kriterie 4

Samlet sum for
prioritering
Sum
(uvektet)

Økt
smitterisiko
fra
uoppdagete,
smittede
pasienter i
førstelinjen

Økt
smitterisiko
med kjent
smittede
pasienter og
risikable
prosedyrer

Personell
som er
kritisk
vanskelig å
erstatte
hvis
isolering /
karantene

Personell i
nødvendige
tjenester som
det er større
etterspørsel
etter ved økt
covid-19smitte

5
5

5
5

5
5

5
5

20
20

4
4

3
3

5
5

5
5

17
17

3
1
4
1
3
1
4

4
3
1
1
2
1
2

5
5
5
5
4
4
4

4
5
3
5
2
5
1

16
14
13
12
11
11
11

1
1
1
3
3

1
1
1
3
1

3
2
3
1
2

5
5
4
1
2

10
9
9
8
8

3

1

2

2

8

3
2

1
1

1
2

2
2

7
7

2

1

2

1

6
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Skolehelse-tjenesten
Fysio/ergo Voksne amb
Fysio/ergo Barn/unge amb
Fysio med kommunal avtale
Fengsels-helsetjenesten
Psykisk helseteam
barn/unge
Oppfølgings-tjenesten
Flyktningkontoret

3
2
2
3
2
2

1
2
2
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

6
6
6
6
5
5

2
2

1
1

1
1

1
1

5
5

*Ikke definert som helsepersonell, men arbeider med en meget sårbar gruppe kommunen ønsker å prioritere

Vaksinasjon av ansatte vil de første ukene i januar 2021 skje ved avsetning av 20 % av
de tildelte doser kommunen mottar ukentlig fra Folkehelseinstituttet. Uke 2 er dette
68 doser. Uke 3 46 doser. Fra og med uke 4 vil vaksinen fra Moderne bli tilgjengelig og
antall doser som kan benyttes til ansatte vil øke betydelig. Nøyaktig antall vil bli kjent
senere. Etter hvert som vaksinen tilgjengeliggjøres ytterligere til bruk for vaksinering
av ansatte, vil vaksineringsgraden øke og flere ansatte innen andre områder tilbys
vaksine.
Bedriftshelsetjenestens tilbud vil omfatte alle ansatte i kommunen uansett
stillingsbrøk. Ansatte vil få tilbud om vaksinering på egen arbeidsplass hvor personale
fra bedriftshelsetjenesten vil møte med nødvendig utstyr og vaksine. Vaksineringen vil
bli gjennomført etter avtale med lokal leder og den/de ansatte selv. Vaksinen vil være
frivillig og gratis. Det forutsettes at ansatte som har avtalt vaksinering på eget
arbeidssted møter til slik avtale. Ved forfall vil den ansatte måtte møte senere når
kommunen starter det generelle massevaksineringsarbeidet.
Oppfølgingen av vaksineringen av ansatte vil bli fulgt opp logistikkmessig gjennom
egne systemer i bedriftshelsetjenesten. Behovet for å sikre at begge doser av vaksinen
settes til riktig tid, og at samme type vaksine gis til hver person, ivaretas av dette
logistikksystemet. Bedriftshelsetjenesten vil følge FHI, og Folkehelsekontoret sine
medisinske rutiner ved administrering av vaksiner
Bedriftshelsetjenesten vil også ha ansvar for å dokumentere vaksineringen av ansatte i
eget journalsystem -HMSvisjon journal, slik at tilbudet om koronavaksinering fra
arbeidsgiver dokumenteres. Bedriftshelsetjenesten vil også sikre at vaksineringen av de
ansatte sanntidsregistreres i SYSVAK.
FHI har bedt Statsforvalteren om en oversikt over antall ansatte med nær
pasientkontakt i kommunene, innen både private og kommunale helsetjenester.
I Bærum kommune vil dette være:
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Helsepersonell og annet personale med størst sannsynlighet for å komme i kontakt
med pasienter med koronasmitte: ansatte på legevakt, teststasjoner og andre
spesialiserte avdelinger som arbeider med diagnostikk og behandling av mulig
koronapasienter
•
•

Helsepersonell og andre ansatte med nær kontakt med pasienter ved
behandling og pleie i hjemmesykepleie og sykehjem og andre institusjoner med
eldre og sårbare pasienter, kommunalt og privat.
Annet personell med nær kontakt med pasienter ved behandling og pleie,
kommunalt og privat.
For eksempel ansatte på legekontor/tannlegekontor/helsestasjoner samt for
eksempel kommunale fysioterapeuter, personell som pleier utviklingshemmede
barn på avlastning etc.

Midlertidig bosatte
Kommunen har også ansvar for personer som oppholder seg midlertidig i kommunen.
Kommunen har behov for en oversikt over personer i prioriterte grupper som ikke er
bosatt i kommunen. Eksempler på slike personer kan være innsatte i fengsler, beboere
på asylmottak, studenter, diplomater og arbeidsinnvandrere.
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Massevaksinasjon
Målgruppe
Bærum kommune skal sørge for at alle som bor og oppholder seg i Bærum kommune
får tilbud om koronavaksine. For å sikre en effektiv logistikk og gjennomføring av
vaksinering er det etablert én lokasjon for massevaksinering i kommunen, Bærum
Idrettspark, BIP- hallen på Rud. Bærum kommune har valgt kun å ha et lokale for
vaksinasjonsrigg. Dette da kommunen i tillegg kan tilby vaksinasjon på enkelte
fastlegekontor, eget vaksinasjonsteam for helsepersonell ute på tjenestestedene og et
mobilt vaksinasjonsteam for hjemmeboende som ikke kommer seg til egen fastlege
eller vaksinasjonslokale.

Gjennomføring av massevaksinasjon
Målgruppe for massevaksinasjon:
- prioritert helsepersonell fra privat helsetjeneste
- prioriterte pasientgrupper der fastlege ikke tilbyr vaksine på eget fastlegekontor
- risikopasienter som ikke har egen fastlege i Bærum kommune
- personer som midlertidig oppholder seg i kommunen
- personer som ikke har fastlege i Bærum kommune
- personer som ikke tilhører definerte risikogrupper
Folkehelsekontoret skal sørge for at alle overnevnte grupper mottar informasjon og
tilbud om koronavaksine i lokasjon for massevaksinering.
Bærum kommune sikrer effektiv gjennomføring av vaksineringen etter FHI sin
definisjon av “vaksinering etter gymsalprinsippet”, med forsvarlig smittevern og god
logistikk.
Alle personer som bor og oppholder seg i kommunen vil motta invitasjon med definert
tidspunkt for vaksinering, både til 1. og 2. vaksinedose. Slik vil kommunen til enhver
tid ha oversikt over hvem som har fått vaksine, og sikrer at 2. dose blir gitt til riktig
tidspunkt.
Da vaksineleveransen er uforutsigbar, er det meget viktig å sørge for at alle
kommunens tildelte vaksinedoser blir brukt effektivt. For å være sikker på at alle
dosene kommer til anvendelse, må både fastlegene og kommunen opprette såkalte
“No-show-lister". En “No-show-liste" er en beredskapsliste over tilgjengelige personer
som kan stille til vaksinering på meget kort varsel, slik at restdoser kan bli benyttet.
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Lokasjon
Kommunedirektøren forela 13.1.2021 sin beslutning om å ta i bruk Bærum Idrettspark
til gjennomføring av koronavaksinering i Bærum kommune, for Formannskapet.
Lokasjon for massevaksinering må være stort nok til å romme egnet område for
registrering, vaksinering og observasjon etter satt vaksine. I tillegg er det behov for
egne rom til opptrekk av vaksinen, annen administrasjon, datateknisk bistand og
personalrom. BIP-hallen har kommunalt internett tilgjengelig, dette sikrer en sikker
registrering, og sanntidsoverføring av data til SYSVAK-registeret.

Bemanning -kapasitetsberegning
Gjennomføring av massevaksinering fordrer nok personell til å sikre en forsvarlig
gjennomføring. Det er behov for helsepersonell til registrering og vaksinering. Annet
personell til å håndtere parkering og køsystem, mottak og observasjon.

Beskrivelse av ressursbehov
Autorisert helsepersonell til vaksinering
- Det vil alltid være en fra vaksineteamet tilstede i hallen under vaksinering

Avlastningslag
Autorisert helsepersonell til vaksinering, avlaster hvert vaksinerom for pauseavvikling
Koordineringsteamet utarbeider turnus som inkluderer vaktansvarlige og pauseavvikling

Autorisert helsepersonell til opptrekk
Datateknisk vakt
Inngangspersonell
Registrering av egenerklæringsskjema og evt. valgt dokumentasjonssystem

Køhåndtering og observasjon
Operativt støtteteam
- Ivaretagelse av HMS og sikkerhet
- Ansvar for mannskapsforpleining, personalrom, kjøkkenfasiliteter og garderobe
- Overordnet administrativt ansvar

Mannskapsforpleining
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Ressursberegning
Det legges opp til vaksinering 5 dager i uken. Erfaringsmessig sender FHI ut den
ukentlige vaksineforsyningen til kommunen hver tirsdag. Så lenge FHI opprettholder
en leveranse pr uke er det kun behov for 5 vaksineringsdager pr uke, tirsdag til lørdag.
I hvert døgn på hverdagene legger kommunen opp til to vaktskift fra kl. 08:00 – 22:00.
Lørdager bemannes i et skift fra kl. 09:00 – 19:00.
Inklusiv pauser og vaktskift, innebærer dette 12 timer effektiv tid til vaksinering pr
døgn på hverdager og 9 timers effektiv vaksinering på lørdager.

Dynamisk bemanningsmodell
Beregning av personellbehov avhengig av vaksineleveranser

Et vaksinelag betjener et vaksinerom
Vaksinelag

Et vaksinerom tar inn 20 personer til
vaksinering samtidig

Arbeidsoppgaver

Opptrekk
Vaksinering/observasjon
Registrering

Ressursbehov

2 personer til vaksinering
1 personer til registrering
1 person til opptrekk

Kompetanse

Autorisert helsepersonell

Kapasitet

Et vaksinelag vaksinerer 20 personer
pr 30 minutter.
Et vaksinelag vaksinerer 40 personer/time
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Dynamisk kapasitetsberegning – autorisert helsepersonell
Avhenger av vaksineleveranser fra FHI

Vaktintervaller

Tirsdag - fredag, 2 skift/12 timer effektiv vaksinetid/døgn
Lørdag, 1 skift/9 timer effektiv vaksinetid/døgn

Vaksinetid/uke

57 timer effektiv vaksinetid/uke

Kapasitet/time/lag

Et vaksinelag vaksinerer 40 personer/time

Vaksinerom

Max-kapasitet: 16 vaksinerom

Bemanningsbehov
ved bruk av 16
vaksinerom

64 autorisert helsepersonell/skift
128 autorisert helsepersonell/døgn -hverdager
64 autorisert helsepersonell/døgn - lørdag

Bemanningsbehov/uke

576 autorisert helsepersonell/uke
Maksimalt bemanningsbehov ved bruk av 16 vaksinerom

Vaksinasjonskapasitet

640 personer/time
Ved bruk av 16 vaksinerom

Ukeskapasitet

36 480 personer/uke
Ved bruk av 16 vaksinerom

Denne beregningen er ikke inkludert avlastningsteam som skal sikre ivaretagelse av
ansatte for pausebehov. Uansett dimensjonering legges det alltid opp et overskytende
vaksinelag, som avlaster ved pauser.
Ved max kapasitet der alle vaksinerom er i bruk, vil et avlastningslag betjene 8
vaksinerom for avlastning. I tillegg kommer personellberegning til operativt team og
støttefunksjonene.
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Legeberedskap ved massevaksinasjon
Autoriserte sykepleiere har kompetanse til å ivareta anafylaksiberedskap. Prosedyre for
anafylaksi skal være oppfrisket vaksinering. Behov for legeberedskap på stedet er
vurdert av smittevernoverlegen. Lokasjon for vaksineringer er lagt til Bærum
Idrettspark. Hallen ligger 2,7 km fra Bærum sykehus. Smittevernoverlegen har vurdert
at det ikke er behov for lege tilstede under vaksinasjon. Det er inngått avtale med
legevakten om at legebilen på jevnlig basis vil komme innom lokalet. FHI definerer i
vaksinasjonsveilederen at Dersom vaksinasjon foregår utenfor institusjon/helsesenter
eller uten lege til stede, må forholdene legges til rette slik at vaksinatøren kan få
kontakt med ansvarlig lege ved behov. Det foreligger rutiner for hvordan uventede
hendelser håndteres. https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-forhelsepersonell/vaksinasjon/bivirkninger-etter-vaksinasjon/ Det legges ikke opp til
båretilgang i hvert avlukke. Dersom en person får en vasovagal eller en anafylaktisk
reaksjon, må vedkommende flyttes på mobil båre frem til eget sted for observasjon og
behandling

Vaksinehåndtering
Kommunen er ansvarlige for at legemiddelhåndtering utføres forsvarlig og i henhold til
gjeldende lover og forskrifter. Helsepersonell som håndterer legemidler, skal ha
tilstrekkelig kompetanse. Det foreligger rutine for internkontroll og den skal følges.
Alle vaksiner transporteres til bestemt deponeringssted, og lagres ved 2 - 8 °C.
Helsepersonell skal sikre at kjølekjeden opprettholdes. Vaksiner skal oppbevares i
kjøleskap som er egnet til lagring av legemidler. Håndtering og oppbevaring av
vaksiner følger ordinær prosedyre. Personell som vaksinerer må være utdannet
helsepersonell og ha opplæring i praktiske prosedyrer, injeksjonsteknikk og
allergiberedskap. Personell må kunne håndtere både anafylaktisk reaksjoner og
vasovagale reaksjoner.

Oppsett massevaksinasjon
Lokaler
Ved gjennomføring av massevaksinasjon, der mange personer vaksineres på kort tid, er
det viktig å tilrettelegge for effektiv logistikk og hensiktsmessig oppsett av lokaler og
utstyr. Bærum kommune har valgt å gjennomføre massevaksinasjon etter modell fra
Kristiansund kommune. Bærum Idrettspark, kunstgressbanen er valgt som lokasjon for
massevaksinering. Hallen er på 3500 kvm og det er rikelig med plass for å sikre god flyt
og ivaretagelse av smitteverntiltak. Massevaksinasjon defineres av FHI som et
helsetiltak og er dermed unntatt nasjonale- og lokale bestemmelser om antall personer
som kan oppholde deg i lokalene. Folkehelsekontoret gjennomfører i samarbeid med
verne- og tillitsvalgtsapparatet, en ROS-analyse for å sikre ivaretagelse av HMS og
smittevern før oppstart av vaksineringen. Effektiv inngang og utgang i hallen fordrer at
nødutgangene benyttes som ordinære dører. Nødutganger er ivaretatt. For å forhindre
kulderas inn i hallen, settes det opp telt med varmevifter på innsiden ved hver
inngang, slik at det til enhver tid er en stabil temperatur i hallen. Kunstgressmatten
beskyttes av plater, så den ikke ødelegges under vaksineringsperioden.
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Inngang

Vaksinering &
observasjon

Utgang

Inngang
Det er viktig å legge til rette for god trafikkavvikling og parkering. Det fordrer gode
slusesystem med bruk av informasjonsoppslag på stedet og sikringsmateriell i form
av sperrebånd, gjerder og trafikkbukker. Parkering kan bli en utfordring, dersom
kommunen mottar større vaksineleveranser.
Personell ved inngangen vil henvise personer til riktig vaksinasjonsrom. Det er
tydelig merket både ved inngang og i lokalene en oversikt over
vaksinasjonsrommene. Ved inngang er munnbind type 1, hånddesinfeksjon og
skoovertrekk tilgjengelig og skal benyttes.

Vaksinasjon og observasjon
Vaksinasjon vil bli gjennomført etter modell for massevaksinering
av Kristiansund kommune.
Dette er et oppsett for effektiv, samtidig vaksinering.
Vaksinasjon vil foregå i et eget vaksinerom. I et vaksinerom
vil 20 personer sluses inn og vaksineres samtidig.
Et vaksinerom bemannes med 3 autoriserte helsepersonell
som vil gjennomføre registrering, vaksinasjon og observasjon,
samt sikre inn- og utgang av vaksinasjonsrommet.
Det oppfordres det til å stille i «vaksinasjons-vennlig» tøy,
da det ikke er skjerming mellom stolene.
I hallen vil det bli satt opp 16 vaksinerom.

Vaksineopptrekk
Koronavaksinen fra Pfizer og Moderna er på 0,3 ml. Opptrekket er en krevende
prosess som krever nøyaktighet for å sikre korrekt dosering av vaksinen. Det er
viktig å sette av nok ressurser til å gjennomføre opptrekksprosedyren. Dette må
gjennomføres av autorisert helsepersonell.

Avlastningslag og pauseavvikling
Ved dimensjonering av bemanning i henhold til vaksineleveranser til kommunen,
inkluderes det fra 1 – 3 ekstra vaksinelag i bemanningsplanen. Avlastningslagene skal
gå inn og avlaste vaksinerommene ved pauseavvikling og ved eventuelt andre
uforutsette hendelser.
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Logistikk & service
Logistikk og service har flere funksjoner:
- ivareta smitteverntiltakene, med hånddesinfeksjon, skoovertrekk og munnbind
- sikre god flyt i lokalet og hindre kødannelser
- sikre at plakater, merking og sperresystemer til enhver tid er i orden
- lagerfunksjon; oppbevare, sikre tilgang til og dele ut forbruksmateriell
- påfyll av medisinsk forbruksmateriell
- ansvarlige for HMS-oppfølging
- søppelhåndtering

Databistand
For å sikre at registrering, journalføring og sanntidsrapportering til SYSVAKregisteret fungerer optimalt, er det nødvendig med en tilstedeværende
representant fra DigIT. Personell for databistand vil bistå med å rette opp i mulige
tekniske problemer gjennom hele dagen.

Renhold
Riktig renhold til rett tid er avgjørende for å bryte smittekjeder i en pågående
pandemi. Dette må i hensyntas under en massevaksinering. Det må utarbeides en lokal
renholdsplan for daglig og forsterket renhold på de aktuelle lokasjonene.

Prosedyrer
Bærum kommune gjennomfører vaksinasjon i henhold til det til enhver tids gjeldende
lov-, forskrifts og regelverk. Følgende tilleggsprosedyrer er utarbeidet i forbindelse
med koronavaksinering:
Vaksinehåndtering av BioNTech/Pfizer
Vaksinehåndtering av Moderna
Vaksinehåndtering av AstraZeneca
Opprettholdelse av kjølekjeden ved distribusjon og mottak av BioNTech/Pfizer
Opprettholdelse av kjølekjeden ved distribusjon og mottak av Moderna
Opprettholdelse av kjølekjeden ved distribusjon og mottak av AstraZeneca
Prosedyre for gjennomføring av Covid-19 vaksinasjon
Anafylaksiprofylakse
Medisinsk utstyr til bruk ved vaksinasjon
Smittevernrutiner
Melding av mistenkte nye, uventede eller alvorlige bivirkninger etter vaksinasjon
Vaksineregistrering og kassasjon av koronavaksiner
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Vaksinehåndtering – Covid-19 - BNT162b2 fra BioNTech/Pfizer
Prosedyreansvarlig: Gerd Astrid Flåten
Godkjent av: Tonje Vågårøy
Formål
Målgruppe
Ansvar

Gyldig fra: 04.01.21
Revisjonsfrist: 23.12.2021

Sikre effektiv og forsvarlig vaksinasjon med «BNT162b2» fra
BioNTech/Pfizer.
Autorisert helsepersonell som skal vaksinere mot Covid-19 i Bærum
kommune.
Smittevernoverlege/Kommuneoverlege er overordnet ansvarlig for at
alle som skal utføre vaksinasjon mot Covid-19 kjent med prosedyren.
Folkehelsekontoret er ansvarlige for innholdet i denne prosedyren.
Autorisert helsepersonell som omfattes av prosedyren, er ansvarlige
for å gjøre seg kjent med innholdet og følge denne prosedyren.
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Gjennomføring

BNT162b2 fra BioNTech/Pfizer er en er en mRNA vaksine som
inneholder genkoden for S-proteinet til SARS-CoV-2 viruset.
To doser, gis med et intervall på minimum 21 dager.
Full effekt 1 – 2 uker etter 2. dose og gir 95% beskyttelse mot Covid-19
infeksjon.
Vaksinehåndtering
Vaksinen lagres og transporteres ved -75 grader. Når kommunen
mottar vaksinen vil den være opptint, og skal oppbevares i kjøleskap
ved 2-8 grader. Etter opptining kan vaksinen oppbevares 5 døgn ved
2-8 grader.
Frosne hetteglass må oppbevares i kjøleskap med temperatur mellom
2-8 grader for å tines, evt. tines i romtemperatur med maks 25 grader
i maks 2 timer i forbindelse med utblanding
Folkehelsekontoret noterer dato og klokkeslett på esken ved mottak
av vaksiner fra FHI.
Vaksinen skal ikke blandes med andre vaksiner eller legemidler i
samme sprøyte. BNT162b2 fra BioNTech/Pfizer – Comirnaty-vaksinen
er en off-white, frossen løsning som skal fortynnes.
Hvert hetteglass inneholder minimum 5 vaksinedoser.
FHI har godkjent at kommunen kan benytte alle dosene de klarer å
trekke ut av hvert enkelt hetteglass. Et hetteglass kan inneholde 5-6
doser.
Folkehelsekontoret skal føre statistikk over hvor mange doser som
trekkes ut av hvert enkelt hetteglass.

Vaksineopptrekk og klargjøring
Ta vaksinen ut av kjøleskapet, når vaksinen når romtemperatur vend hetteglasset 10 ganger - ikke rist. Ufortynnet hetteglass er
holdbar i 2 timer i romtemperatur. Før fortynning kan løsningen
inneholde hvite til off-white ugjennomsiktige, amorfe partikler.
Tilsett 1,8 ml 0,9 % NaCl pr hetteglass - bruk 21G grønn kanyle.
Bruk aseptisk teknikk.
Utjevn trykket i hetteglasset ved å trekke ut 1,8 ml luft. Fjern deretter
kanylen. Vend hetteglasset forsiktig 10 ganger. Ikke rist.
Klargjorte sprøyter bør settes snarest mulig etter at de er trukket opp
fra hetteglass til sprøyte, og skal i minst mulig grad transporteres.
Vaksinering bør så langt det er mulig skje der vaksinen fortynnes og
gjøres klar for injeksjon.
Etter fortynningen skal vaksinen i hetteglasset være en off-white,
partikkelfri oppløsning. Kast vaksinen hvis partikler eller misfarging
forekommer.
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Merk glasset med utløpsdato/klokkeslett.
Trekk opp hver enkeltdose á 0,3 ml med steril grønn kanyle 21G og
steril 1 ml sprøyte.
For å sikre at hver dose inneholder 0,3 ml gjør følgende:
- Trekk opp 0,33-0,35 ml vaksine
- Koble opptrekk sprøyte fra grønn kanyle
- Skift til blå kanyle 23G
- Dytt stempelet til det er igjen 0,3 ml i sprøyten
Hvis mengden vaksinesom er igjen i hetteglasset ikke kan gi en full
dose på o,3 ml kast hetteglasset med evt overskuddsvolum.
Bruk blå kanyle 23 G til vaksinering av normalvektige.
Bruk grønn kanyle 21 G til vaksinering av personer med mye
underhudsfett.
Vaksine som ikke er brukt innen 6 timer etter fortynning skal
destrueres.
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Vaksinehåndtering – COVID-19 Vaccine Moderna (Covid-19 mRNA-vaksine)
Prosedyreansvarlig: Hilde S. Farag
Godkjent av: Tonje Vågårøy

Gyldig fra: 17.1.2021
Revisjonsfrist: 17.12.2021

Formål

Sikre effektiv og forsvarlig vaksinasjon mot covid-19 sykdom hos
personer fra 18 år og oppover.

Målgruppe

Autorisert helsepersonell som skal vaksinere mot Covid-19 i
Bærum kommune.

Ansvar

Smittevernoverlege/kommuneoverlege er overordnet ansvarlig for
at alle som skal utføre vaksinasjon mot Covid-19 er kjent med
prosedyren.
Folkehelsekontoret er ansvarlige for innholdet i prosedyren.
Autorisert helsepersonell som omfattes av prosedyren, er
ansvarlige for å gjøre seg kjent med innholdet og følge denne
prosedyren.

Gjennomføring

«COVID-19 Vaccine Moderna» er en mRNA vaksine som
inneholder genkoden for S-proteinet til SARS-CoV-2 viruset.
Det blir gitt 2 doser med 28 dagers mellomrom. Det er begrenset
effekt etter kun 1 dose. Det er viktig med 2 doser for å få full effekt.
94% beskyttelse mot Covid-19 sykdom fra 14 dager etter siste dose
– jf. legemiddelverket, 2021.
Vaksinehåndtering
I frosset tilstand, -25 °C til -15 °C, er vaksinen holdbar i 6 måneder.
Vaksinen transporteres frossen, men kan på vaksinasjonsstedet
oppbevares i kjøleskap, 2-8 °C, inntil 30 dager uavbrutt.
Folkehelsekontoret noterer dato og klokkeslett på esken ved
mottak av vaksiner fra FHI.
Vaksinen skal ikke blandes med andre vaksiner eller legemidler i
samme sprøyte. «COVID-19 Vaccine Moderna» er en off-white,
frossen løsning som skal fortynnes.
Et hetteglass kan inneholde opp mot 10 doser. FHI har godkjent at
kommunen kan benytte alle dosene de klarer å trekke ut av hvert
enkelt hetteglass.
Folkehelsekontoret skal føre statistikk over hvor mange doser som
trekkes ut av hvert enkelt hetteglass.
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Vaksineopptrekk:
-Bruk aseptisk teknikk.
- Ta vaksinen ut av kjøleskapet. Merk glasset med
utløpsdato/klokkeslett. Når vaksinen er nådd romtemperatur –
skal hetteglasset vendes 10 ganger - ikke rist.
- Trekk opp hver enkeltdose á 0,5 ml med steril blå kanyle 23 G og
steril 1 ml sprøyte. Blå kanyle skal brukes ved opptrekk av
vaksinedoser fra glass med ferdig blandet vaksine. Det er
anbefalt å la blå kanyle stå i hetteglasset til opptrekk av alle 10
doser per hetteglass. Opptrekkskanyle med filter skal ikke
brukes på mRNA-vaksiner.
- Klargjorte sprøyter skal benyttes umiddelbart og skal ikke
transporteres.
- Etter første opptrekk skal vaksinen brukes så fort som mulig,
men hetteglasset med medikament er holdbart i inntil
6 timer ved 2 - 25°C. Merk hetteglasset med dato og tidspunkt
for første opptrekk. Kast hetteglasset 6 timer etter første
opptrekk.
- Bruk blå kanyle 23 G til vaksinering av normalvektige.
- Bruk grønn kanyle 21 G til vaksinering av personer med mye
underhudsfett.
- Vaksine som ikke er brukt innen 6 timer skal destrueres.
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Vaksinehåndtering – COVID-19 Vaccine AstraZeneca
Prosedyreansvarlig: Vaksineteamet
Godkjent av: Tonje Vågårøy
Formål
Målgruppe
Ansvar

Gyldig fra: 17.1.21
Revisjonsfrist: 17.12.21

Sikre effektiv og forsvarlig vaksinasjon mot covid-19
sykdom hos personer fra 18 år og oppover.
Autorisert helsepersonell som skal vaksinere mot Covid-19 i
Bærum kommune.
Smittevernoverlege/Kommuneoverlege er overordnet
ansvarlig for at alle som skal utføre vaksinasjon mot Covid19 er kjent med prosedyren.
Folkehelsekontoret er ansvarlige for innholdet i
prosedyren.

Gjennomføring

Autorisert helsepersonell som omfattes av prosedyren, er
ansvarlige for å gjøre seg kjent med innholdet og følge
denne prosedyren.
Pakningsvedlegg foreligger ikke pr 17.1.21
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Opprettholdelse av kjølekjeden ved distribusjon og mottak
av «Covid-19 mRNA-Vaccine Comirnaty»
Prosedyreansvarlig: Hege Høyum
Godkjent av: Tonje Vågårøy

Gyldig fra: 17.1.21
Revisjonsfrist: 17.12.21

Formål

Sikre en faglig forsvarlig håndtering og oppbevaring av
koronavaksiner slik at kjølekjeden opprettholdes

Målgruppe

Vaksinekoordinator, helsepersonell som håndterer vaksinen.

Ansvar

Vaksinekoordinator og helsepersonell involvert i
vaksineringsprosessen.

Gjennomføring

Mottak
Vaksinekoordinator varsles minimum 5 dager før leveranse fra FHI
om vaksinemengde til levering. Leveransen gjøres fra et
sykehusapotek. Ved mottak av vaksiner og ved all føring av inn- og
uttak skal det være to sykepleiere til stede. Mottatte vaksiner settes
i medisinsk kjøleskap og temperatur i kjøleskapet/kjøleboks sjekkes
før innsetting og dokumenteres i temperaturloggen.
Særskilte hensyn:
Tid siden uttak fra ultrafryser kontrolleres ved mottak, merket fra
sykehusapoteket, noteres i eget skjema. Holdbarhet av vaksine
registreres på skjema,120 timer etter uttak fra ultrafryser.
Sett hetteglassene i kjøleskap dersom de ikke skal tines
umiddelbart. En forpakning med 195 hetteglass kan bruke 3 timer
på å tines i kjøleskap. Frosne hetteglass kan tines i 30 min. i
temperatur inntil 30 grader for umiddelbar bruk.
Oppbevaring
Vaksinene skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende.
Vaksinene skal oppbevares i kjøleskaptemperatur, mellom 2-8
grader i max 120 timer.
Det anbefales at kjøleskapet eller termometeret har alarmfunksjon
som varsler når temperaturen blir for høy eller for lav.
Temperaturen i kjøleskapet/kjøleboksen leses av og loggføres
minimum hver 6. time. Dersom termometeret eller kjøleskapet har
alarmfunksjon, kan temperaturen leses av en gang per vakt.
Vaksinene skal oppbevares adskilt fra andre produkter. Dette
gjelder også andre koronavaksiner. Kjøleskapet skal være ryddig og
ikke fullt. Vaksinene skal ikke oppbevares i kjøleskapsdøren.
Brekkasje og avvikende temperaturer meldes også til FHI på telefon
21 07 70 00 i normalarbeidstiden.
Utenom normalarbeidstid kan Smittevernvakten kontaktes, telefon
21 07 63 48.
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Opprettholdelse av kjølekjeden ved distribusjon og mottak
av «COVID-19 Vaccine Moderna»
Prosedyreansvarlig: Hilde S. Farag
Godkjent av: Tonje Vågårøy

Gyldig fra: 14. januar 2021
Revisjonsfrist: 31. desember 2021

Formål

Sikre en faglig forsvarlig håndtering og oppbevaring av koronavaksiner slik
at kjølekjeden opprettholdes

Målgruppe

Vaksinekoordinator, helsepersonell som håndterer vaksinen

Ansvar

Vaksinekoordinator og helsepersonell involvert i vaksineringsprosessen

Gjennomføring

Mottak
Vaksinekoordinator varsles minimum 5 dager før leveranse fra FHI om
vaksinemengde til levering. Leveransen gjøres fra et sykehusapotek. Ved
mottak av vaksiner og ved all føring av inn- og uttak skal det være to
sykepleiere til stede. Mottatte vaksiner settes i medisinsk kjøleskap.
Temperatur i kjøleskapet/kjøleboks sjekkes før innsetting og dokumenteres i
temperaturloggen
Særskilte hensyn:
Tid siden uttak fra ultrafryser kontrolleres ved mottak, merket fra
sykehusapoteket, noteres i eget skjema. Holdbarhet av vaksine registreres på
skjema, 30 dager etter uttak fra ultrafryser. Sett hetteglassene i kjøleskap
dersom de ikke skal tines umiddelbart. En forpakning med 195 hetteglass
kan bruke 3 timer på å tines i kjøleskap. Frosne hetteglass kan tines i 30 min.
i temperatur inntil 30 grader for umiddelbar bruk
Oppbevaring
Vaksinene skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende.
Vaksinene skal oppbevares i kjøleskaptemperatur, mellom 2-8 grader i max
30 dager.
Det anbefales at kjøleskapet eller termometeret har alarmfunksjon som
varsler når temperaturen blir for høy eller for lav. Temperaturen i
kjøleskapet/kjøleboksen leses av og loggføres minimum hver 6. time.
Dersom termometeret eller kjøleskapet har alarmfunksjon, kan
temperaturen leses av en gang per vakt. Vaksinene skal oppbevares adskilt
fra andre produkter. Dette gjelder også andre koronavaksiner. Kjøleskapet
skal være ryddig og ikke fullt. Vaksinene skal ikke oppbevares i
kjøleskapsdøren.
Brekkasje og avvikende temperaturer meldes også til FHI på
telefon 21 07 70 00 i normalarbeidstiden. Utenom normalarbeidstid kan
Smittevernvakten kontaktes, telefon 21 07 63 48.
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Opprettholdelse av kjølekjeden ved distribusjon og mottak
av «COVID-19 Vaccine AstraZeneca»
Prosedyreansvarlig: Vaksineteamet
Godkjent av: Tonje Vågårøy
Formål
Målgruppe
Ansvar

Gjennomføring

Gyldig fra:
Revisjonsfrist:

Sikre en faglig forsvarlig håndtering og oppbevaring av
koronavaksiner slik at kjølekjeden opprettholdes
Vaksinekoordinator BK, helsepersonell som håndterer
vaksinen
Vaksinekoordinator BK og helsepersonell involvert i
vaksineringsprosessen
Pakningsvedlegg foreligger ikke pr 17.1.21
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Prosedyre for gjennomføring av Covid-19 vaksinasjon
Prosedyreansvarlig: Åse Beate Pedersen
Godkjent av: Tonje Vågårøy
Formål
Målgruppe
Ansvar

Gjennomføring

Gyldig fra: 04.01.21
Revisjonsfrist: 23.12.2021

Sikre effektiv og forsvarlig vaksinasjon av Covid-19 i Bærum
kommune.
Autorisert helsepersonell som skal vaksinere mot Covid-19 i Bærum
kommune.
Smittevernoverlege/Kommuneoverlege er overordnet ansvarlig for at
alle som skal utføre vaksinasjon mot Covid-19 er kjent med
prosedyren. Folkehelsekontoret er ansvarlige for innholdet i denne
prosedyren. Autorisert helsepersonell som omfattes av prosedyren, er
ansvarlige for å gjøre seg kjent med innholdet og følge denne.
Kontraindikasjon for vaksinasjon
- Akutt infeksjonssykdom, med feber over 38`C
- Kjent allergi for innholdsstoffer, konferer med lege
- Mindre enn 1 uke siden forrige vaksinasjon
-Personer som har gjennomgått Covid-19 infeksjon skal også
vaksineres og vaksinen kan gis 3-4 uker etter symptomfrihet. Det må
avklares med legen hvis vaksinen skal gis tidligere enn dette.
Vaksinehåndtering
Vaksinasjonspersonell skal følge prosedyre for kjølekjede av Covid-19
vaksinen. Det skal være minst to helsepersonell tilgjengelig når
vaksiner gis. Person som skal vaksineres skal sitte på en stol/ligge på
benk.
Intramuskulærvaksinasjons teknikk

Intramuskulær injeksjon settes i overarmsmuskelen -deltoideus.
Hold eller “løft” huden mellom tommel og pekefinger. Sett
injeksjonen - med en snert - vinkelrett mot huden. Fortsett til
nødvendig dybde for at preparatet skal kunne deponeres korrekt i
muskelen. Det er ikke nødvendig å aspirere. Preparatet injiseres
hurtig, ca. 2 sek, dette er mindre smertefullt.
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Observasjonstid etter vaksinasjon er minimum 20 minutter.
Anafylaksiprofylakse
-Se egen prosedyre
Bivirkninger
Alle vaksiner kan ha bivirkninger, de fleste er milde og forbigående.
Svært sjeldne bivirkninger (sjeldnere enn 1/10 000) vil ikke bli
oppdaget før etter at vaksinen er tatt i bruk og et stort antall er blitt
vaksinert. De fleste bivirkningene som smerter på stikkstedet, oppstår
de første dagene etter vaksinasjon, og går over i løpet av et par dager.
Andre vanlige bivirkninger er tretthet, hodepine, muskelsmerter,
frysninger, leddsmerter og feber. Disse bivirkningene er vanligere
etter dose 2. Bivirkninger er sjeldnere blant eldre enn hos yngre
voksne.
Registrering
Helsepersonell som vaksinerer er ansvarlig for registering i EPJ-system
og overføring til SYSVAK-registeret i sanntid.
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Anafylaksiprofylakse
Prosedyreansvarlig: May Britt Solli
Godkjent av: Tonje Vågårøy

Gyldig fra: 04.01.21
Revisjonsfrist: 23.12.2021

Formål

Sikre at helsepersonell har kunnskap om anafylaksi og behandlingen av anafylaktisk
sjokk.

Målgruppe

Autorisert helsepersonell som skal vaksinere mot Covid-19 i Bærum kommune.

Ansvar

Smittevernoverlege/Kommuneoverlege er overordnet ansvarlig for at alle som skal
utføre vaksinasjon mot Covid-19 kjent med prosedyren. Folkehelsekontoret er
ansvarlige for innholdet i denne prosedyren. Autorisert helsepersonell som omfattes av
prosedyren, er ansvarlige for å gjøre seg kjent med innholdet og følge denne.

Gjennomføring

Hva er anafylaksi
Anafylaksi er en akutt allergireaksjon. Anafylaksi kan ramme flere organer i kroppen,
men svikt i sirkulasjonen og luftveiene utløser den livstruende
situasjonen. Anafylaktiske reaksjoner kan raskt bli livstruende på grunn av
kombinasjonen sirkulasjonssvikt, larynksødem og/eller bronkial obstruksjon.
Tilstanden krever umiddelbar behandling, og rask og riktig behandling med adrenalin,
vil være livreddende.
Symptomer på anafylaktisk sjokk
Lette/innledende symptomer Alvorlige anafylaktiske symptomer
Matthet
Pusteproblemer eller tung pust
Svimmelhet
Sirkulasjonspåvirkning med blek og klam hud
Kaldsvette
Hypotensjon
Kriblende følelse i kroppen
Takykardi
Kløe
Bevissthetstap
Rødme eller blekhet
Kramper
Uro og engstelse
Hjertestans
Kvalme og abdominalsmerter
Dyspné
Behandling av anafylaktisk sjokk
Tilkall hjelp og ring 113
Legg pasienten flatt med hevede bein
Gi straks adrenalin 1 mg/ml intramuskulært i låret:
Voksne: 0,5 ml
Barn: 0,1 ml/10 kg legemsvekt (opp til 0,5 mg).
Sikre frie luftveier
Gi O2 på maske med reservoar 10–12 l / min
Gjenta injeksjon Adrenalin
Adrenalindosen kan gjentas etter 5 minutter ved manglende bedring eller forverring av
symptomer.
Ved vaksinasjon skal det alltid være opptrukket adrenalin 1 mg/ml tilgjengelig. Den
som vaksinerer, skal være kjent med bruken av adrenalin og dosering.
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Medisinsk utstyr til bruk ved vaksinasjon
Prosedyreansvarlig: Gerd Astrid Flåten
Godkjent av: Tonje Vågårøy
Formål
Målgruppe
Ansvar

Gyldig fra: 04.01.21
Revisjonsfrist: 23.12.2021

Riktig og nok utstyr til forberedelse og gjennomføring av covid-19
vaksineringen
Personell som er ansvarlig for pakking av utstyr til vaksineringen
Smittevernoverlege/Kommuneoverlege er overordnet ansvarlig for
at alle som skal utføre vaksinasjon mot Covid-19 kjent med
prosedyren. Folkehelsekontoret er ansvarlige for innholdet i denne
prosedyren. Koordineringsteamet har ansvar for å planlegge og
sikre praktisk utsendelse av medisinsk utstyr og medikamenter.
Autorisert helsepersonell som omfattes av prosedyren, er
ansvarlige for å gjøre seg kjent med innholdet og følge denne.

Gjennomføring Ferdig pakkede kasser med medisinsk utstyr, skal inneholde:
• Sprøyte 1ml skal brukes til vaksinering
• Sprøyte 2 ml
• Kanyler 23 G, blå
• Kanyler21 G, grønn
• NaCl 20 ml, 9mg/ml – ikke ved massevaksinasjon
• Bomull
• Injeksjonstørk en eske
• Tape/Plaster
• Adrenalinprofylakse: 2 ampuller adrenalin/kanyle/sprøyte
• Egen boks til opptrukne vaksiner
• Kanyleboks
• Hånd- og overflate sprit
• Munnbind og visir
• Engangshansker
• Engangskluter
• Pussbekken til pasienter
Hvert vaksinasjonsrom skal inneholde et trillebord.
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Smittevernrutiner ved Covid-19 vaksinasjon i Bærum kommune
Prosedyreansvarlig: Hege Høyum,
Gyldig fra: 04.01.21
Åse Beate Pedersen
Revisjonsfrist: 23.12.2021
Godkjent av: Tonje Vågårøy
Formål
Forhindre smitte ved vaksinering av Covid-19 vaksinasjon
Målgruppe

Helsepersonell, beboere, Bærums befolkning

Ansvar

Smittevernoverlege/Kommuneoverlege er overordnet ansvarlig for
at alle som skal utføre vaksinasjon mot Covid-19 kjent med
prosedyren. Folkehelsekontoret er ansvarlige for innholdet i denne
prosedyren. Autorisert helsepersonell som omfattes av prosedyren,
er ansvarlige for å gjøre seg kjent med innholdet og følge denne
prosedyren.

Gjennomføring Basale smittevernregler
1-meters regelen
Hyppig rengjøring av overflater
Tydelig oppmerket lokale for å overholde tilstrekkelig avstand
Håndhygiene
Munnbind/visir
Hold deg hjemme ved symptomer på Covid-19
På sykehjem og omsorgsbolig: eget personale vaksinerer sin
kohort/avdeling
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Melding av bivirkninger etter vaksinasjon
Prosedyreansvarlig: Vaksineteamet
Godkjent av: Tonje Vågårøy

Gyldig fra: 04.01.21
Revisjonsfrist: 23.12.2021

Formål

Melde bivirkninger ved vaksinasjon av Covid -19

Målgruppe

Helsepersonell som vaksinerer Covid-19

Ansvar

Smittevernoverlege/Kommuneoverlege er overordnet ansvarlig for
at alle som skal utføre vaksinasjon mot Covid-19 kjent med
prosedyren. Folkehelsekontoret er ansvarlige for innholdet i denne
prosedyren. Autorisert helsepersonell som omfattes av prosedyren,
er ansvarlige for å gjøre seg kjent med innholdet og følge denne
prosedyren.

Gjennomføring På bakgrunn av mistanke om bivirkning, anbefales det å melde inn
til bivirkningsregisteret og ta kontakt med egne fastlege.
Det er spesielt viktig at nye, uventede og alvorlige bivirkninger
meldes inn raskt.
Helsepersonell skal melde mistenkte bivirkninger som oppstår
umiddelbart etter vaksinasjon, gjennom www.melde.no.
Privatpersoner kan melde mistanke om bivirkninger av vaksine
gjennom www.helsenorge.no.
Bivirkningsmeldingen registreres i Bivirkningsregisteret.
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Vaksineregistrering og kassasjon av koronavaksiner
Prosedyreansvarlig: Hege Høyum
Godkjent av: Tonje Vågårøy
Formål
Målgruppe
Ansvar

Gyldig fra: 04.01.21
Revisjonsfrist: 23.12.2021

Oversikt over beholdning mottatte koronavaksiner, uavhengig av
produktleverandør.
Vaksinekoordinator, vaksineteamet
Smittevernoverlege/Kommuneoverlege er overordnet ansvarlig for
at alle som skal utføre vaksinasjon mot Covid-19 kjent med
prosedyren. Folkehelsekontoret er ansvarlige for innholdet i denne
prosedyren. Autorisert helsepersonell som omfattes av
prosedyren, er ansvarlige for å gjøre seg kjent med innholdet og
følge denne prosedyren.

Gjennomføring Mottak vaksiner – se egen prosedyre.
Vaksineregnskap
Sjekk av mottatte vaksiner:
Avtalt mengde
Pakkseddel
Holdbarhet av vaksinen
Sjekk at batch nummeret som står på esken stemmer med
hetteglassene inne i esken.
Vaksineregnskap føres i eget skjema ved mottak. Skjemaet er
tilgjengelig på lageret ved medisinsk kjøleskap 2.
NB: nytt skjema ved ny leveranse!
Regnskapet skal inneholde følgende informasjon:
Navn på vaksinen
Batch nummeret
Mottaksdato og klokkeslett
Holdbarhet i kjøleskap
Antall vaksiner
Signering for mottak
Signering for uttak av vaksiner
Kassering og svinn
Eventuell kassasjon skal registreres i vaksineregnskapet.
Vaksinekoordinator/vaksineteamet sørger for at vaksiner som ikke
lenger er holdbare kasseres og destrueres etter ordinær prosedyre.
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NYTTIGE LENKER OG REFERANSER

Koronavaksinasjonsprogrammet
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/
www.fhi.no/kvp

Koronavaksinasjonsveilederen for kommuner og helseforetak
https://www.fhi.no/nettpub/koronavaksinasjonsveilederen-for-kommuner-oghelseforetak/

Tiltaksplan for koronavaksinasjon i kommunene
https://www.fhi.no/nettpub/koronavaksinasjonsveilederen-for-kommuner-oghelseforetak/koronavaksinasjon-i-kommunene/tiltaksplan-for-koronavaksinasjon-ikommunene/?term=&h=1

Helhetlig plan for digitaliseringstiltak i forbindelse med covid-19 vaksinasjon
https://www.fhi.no/contentassets/1af4c6e655014a738055c79b72396de8/digitaliseringsp
lan-for-vaksinasjon-covid-19.pdf

Beslutningsunderlag for deling av vaksinasjonsstatus til helsepersonell i kjernejournal
https://www.fhi.no/contentassets/1af4c6e655014a738055c79b72396de8/beslutningsund
erlag-for-a-gi-tilgang-til-vaksinasjonsstatus-i-kjernejournal.pdf

Beslutningsunderlag for å vurdere plikt til elektronisk rapportering i SYSVAK
https://www.fhi.no/contentassets/1af4c6e655014a738055c79b72396de8/beslutningsund
erlag-for-a-vurdere-plikt-til-elektronisk-rapportering-i-sysvak.pdf

SYSVAK:
Teknisk dokumentasjon
https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/sysvak/teknisk-informasjon-forsysvak
Veileder SYSVAK-nett
https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/sysvak/veileder-for-sysvak-nett/
Brukermanual med bilder fra løsningen
https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/sysvak/hvordan-registreres/
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Epost: Sysvak@fhi.no
Anbefaling og prioritering Kommunikasjon Tilpassing og implementering
Overvåkning og oppfølging 15. november 2020
https://www.fhi.no/contentassets/1af4c6e655014a738055c79b72396de8/2020-12-04hovednotat-koronavaksinasjonsprogrammet.-00018024.pdf
OPPTAK FRA WEBINAR OM VAKSINASJON, FOR KOMMUNENE
I samarbeid med Helsedirektoratet avholdt Folkehelseinstituttet et webinar på den 10.
desember for alle kommuneleger og andre ansatte i kommunen som arbeider med å
planlegge for vaksinasjon, samt ansatte i kommunen og hos fylkesmannen som
arbeider med beredskap.

https://www.fhi.no/om/kurs-og-konferanser---oversikt/webinar-om-vaksinasjon-forkommuner/
Råd om prioriterte grupper for koronavaksinasjon i Norge
Publisert 17.11.2020Ekspertgruppe i etikk og prioritering presenterer i denne rapporten
foreløpige anbefalinger for koronavaksineprioriteringer i Norge.

https://www.fhi.no/publ/2020/rad-om-prioriterte-grupper-for-koronavaksinasjon-inorge/
Folkehelseinstituttets foreløpige anbefalinger om vaksinasjon mot covid-19 og om
prioritering av covid-19-vaksiner, versjon 2

https://www.fhi.no/contentassets/1af4c6e655014a738055c79b72396de8/2020-12anbefalinger-og-prioriteringer-v.-2.0-med-referanser-tab-4-korrigert.pdf
Covid-19: Faglige notater som grunnlag for nasjonale beslutninger – samlet oversikt

https://www.fhi.no/publ/2020/covid-19-faglige-notater-som-grunnlag-for-nasjonalebeslutninger/
Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram av 2. oktober 2009 nr. 1229, med
endringene av 18.12.2020, gir fastlegene en plikt til å bidra til at egne listeinnbyggere
blir vaksinert mot covid-19

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-10-02-1229
Økonomisk vederlag for fastlegenes bidrag til at egne listeinnbyggere får tilbud om
vaksinering mot covid-19 fra 18. desember 2020.

https://www.helfo.no/korona/nasjonalt-vaksinasjonsprogram

Veileder for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner og helseforetak
(Massevaksinasjonsveilederen)
https://www.fhi.no/nettpub/veileder-for-massevaksinasjon-mot-pandemisk-influensai-kommuner-og-hel/
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