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To spørsmål om vaksinering. Kan besvares skriftelig eller i formannskapet 27. april. 
 

1. Har Drammen noen ordning med tilkallings-liste når noen ikke møter til vaksinering. I andre 
kommuner skal man kunne melde seg på en ringeliste om man kan møte på maks en halv time, slik 
sett minimeres svinn.  
 

2. Vedrørende risikopasienter som skulle prioriteres i vaksinekøen. Hvordan er kommunikasjonen 
mellom fastleger og vaksineklinikken organisert. Har det vært data overføring eller skiftelige lister? 
Hvor mange tilfeller av tilfeller har det vært av at pasienter har falt ut av listene og ikke fått tilbud 
om vaksine til rett tid. Jeg forutsetter at det er et løpende avvikssystem som følger opp dette. I slike 
tilfeller, har feilen ligget hos kommune eller fastlege? 

Svar 

 

1. Har Drammen noen ordning med tilkallings-liste når noen ikke møter til vaksinering. I andre 

kommuner skal man kunne melde seg på en ringeliste om man kan møte på maks en halv time, slik 

sett minimeres svinn.   

 
Per nå er det slik at Drammen kommune har benyttet alle tilgjengelige vaksiner, uten at det har 
blitt svinn som følge av at det ikke har vært noen innbyggere og gi vaksinen til. Det har vært tett 
oppfølging fra ansvarlig på vaksinasjonsstedet, som i samarbeid med vaksinetelefonen har sørget for at 
innbyggere i riktig prioriteringsgruppe er kalt inn til vaksinasjon på kort varsel hvis det viser seg at det 
blir flere vaksinedoser og enn forventet, eller at noen har avlyst sin time. Drammen kommune har derfor 
til nå ikke hatt en egen liste med innbyggere som er i en lavere vaksinasjonsprioritetgruppe som kan 
komme på kort varsel, ettersom vi har klart å gi vaksinene utelukkende til innbyggere som er i riktig 
prioritet i forhold til vaksinasjonsprioriteringen.  
 
Imidlertid jobber vi nå for å opprette en mulighet for å stille seg på en reserveliste hvor man kan komme 
til vaksinasjon på kort varsel, etter hvert som det ved større volumer vil kunne være så stort antall 
ekstra vaksiner at man må ha lister i tillegg og ikke kun vil kunne fylle opp med innbyggere med den 
prioriteten man har kommet til i vaksineringen.  
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2. Vedrørende risikopasienter som skulle prioriteres i vaksinekøen. Hvordan er kommunikasjonen 

mellom fastleger og vaksineklinikken organisert. Har det vært data overføring eller skiftelige lister? 

Hvor mange tilfeller av tilfeller har det vært av at pasienter har falt ut av listene og ikke fått tilbud 

om vaksine til rett tid. Jeg forutsetter at det er et løpende avvikssystem som følger opp dette. I slike 

tilfeller, har feilen ligget hos kommune eller fastlege?  

 
Fastlegene har gjort en stor og grundig jobb i utvelgelsen av pasienter som skal prioriteres for vaksine 
etter kriterier fra Folkehelseinstituttet. Fastlegene melder skriftlig inn til kommunen hvilke pasienter 
som er i hvilke risikogrupper via postmottak i Altinn (sikkert postmottak) og disse listene er importert 
med ulike koder inn i datasystemet for timebestilling og vaksinering; Helseboka. Kommunen mottar ikke 
diagnoser eller sensitiv informasjon, men kun hvilken gruppe fastlegene har satt dem i. Deretter mottar 
pasientene invitasjon til vaksinering fra kommunen ut ifra den risikogruppe de er i. 

 
Vi har ikke ført statistikk på hvor mange tilfeller som evt. er av pasienter som har falt ut av listene. Det 
oppleves å ha vært en god og tett dialog med fastlegene. Kommunen melder tilbake til fastlegen og ber 
om ny gjennomgang dersom det virker å være åpenbare mangler fra hva som er forventet for gitte 
prioriteringsgruppe (feil alder, mange flere enn forventet i en gitt gruppe). Slike mangler har kun vært 
unntaksvis. Ellers er det fastlegene som selv er best til å kvalitetssikre listene. Fastlegene har meldt inn 
fortløpende etter at listen har blitt oversendt når de oppdager nye personer i ulike kategorier- enten 
fordi pasienten er nydiagnostisert med en tilstand eller fordi de har vært vanskelige å fange opp ved 
første gjennomgang. Disse tilbys vaksine fortløpende, og så snart som mulig etter at kommunen har fått 
dem meldt. Vi har gått aktivt ut og anbefalt innbyggere i prioriteringsgrupper der alle skal ha blitt innkalt 
til vaksine å ta kontakt først med kommunen dersom de ikke har mottatt innkalling. Dersom kommunen 
ikke har registrert vedkommende i sitt system, bes innbygger kontakte sin fastlege for å undersøke om 
det stemmer at de er i denne prioriteringsgruppen. Tilhører innbygger gitte prioriteringsgruppe, 
ettersender fastlegen informasjon om den det gjelder, og vedkommende prioriteres for vaksine ved 
første anledning- ofte har slike personer for innkalling samme dag, og alltid innen mindre enn en uke. På 
den måten har vi sikret at ingen får vesentlig forsinkelse i tidspunktet de skal prioriteres for vaksine.  

 


