
 
 

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, 
Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett 

morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide 
sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF. 
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Koronavaksinering – oppdatert informasjon til private institusjoner og 

avtalespesialister  
 
Vi viser til nettsak 24.1.2021 https://www.helse-sorost.no/nyheter/koronavaksine-
private-virksomheter-og-avtalespesialister og tidligere utsendt brev 25.1.2021.  
 
Helse Sør-Øst RHF mottar daglig spørsmål om vaksinasjon fra avtalespesialister og fra 
private institusjoner som har avtale med Helse Sør-Øst RHF. Vi ønsker med dette å gi 
oppdatert informasjon om spørsmål knyttet til koronavaksine og helsepersonell i 
spesialisthelsetjenesten.  
 
Koronavaksinasjonsprogrammet og spesialisthelsetjenesten 
Hovedregelen er fortsatt at kommunene har ansvar for å tilby vaksiner til sine 
innbyggere. De aller fleste vaksinene som mottas i Norge, fordeles til kommunene og 
prioriteres etter overordnede prinsipper fra Folkehelseinstituttet. Kommunene er i tillegg 
tildelt noen doser som kan gis til helsepersonell ansatt i kommunen og fastleger. 

 
De regionale helseforetakene har i to omganger mottatt et begrenset antall vaksiner 
beregnet til vaksinasjon av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten. Prioriteringene av 
hvem som skal tilbys disse dosene så langt, er gjort ut fra hvilke funksjoner som anses å 
være mest kritiske fra beredskaps- og kapasitetshensyn.  
 
Helseforetakene har gjort prioriteringer med bakgrunn i lokale risikovurderinger. Følgelig 
vil det kunne være både geografiske forskjeller i hvem som så langt er vaksinert innad i 
helseregionen og mellom regionene. Om lag 3 av 10 ansatte vil være vaksinert når 
samtlige vaksinedoser som er mottatt så langt er gitt.  
 
Hvem tilbys vaksine nå? 
Vaksinasjon av avtalespesialister og private leverandører som leverer helsetjenester etter 
avtale med Helse Sør-Øst RHF, inngår i de helhetlige vurderingene av hvilke akutt- og 

mailto:postmottak@helse-sorost.no
https://www.helse-sorost.no/nyheter/koronavaksine-private-virksomheter-og-avtalespesialister
https://www.helse-sorost.no/nyheter/koronavaksine-private-virksomheter-og-avtalespesialister


 
 

 

 

  Side 2 av 2 
 

intensivfunksjoner og andre funksjoner det er kritisk viktig å sikre. Det er besluttet å tilby 
vaksine til: 
 

 Akuttfunksjoner ved øyeavdelingen ved Betanien Hospital i Skien.  

 Utvalgte akuttfunksjoner hos enkelte private avtaleparter innen tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern (PHV)  

 Tre grupper avtalespesialister: øye-, øre-nese-hals- og hjertesykdommer 
(hjelpepersonell i praksisene er ikke prioritert i denne omgang)  

 Et utvalg ansatte ved private avtaleparter innen laboratorievirksomhet og som er 
spesielt viktig for å opprettholde kapasiteten innen Covid-19-diagnostikk 

 
Helse Sør-Øst RHF har gitt helseforetakene i oppgave å gjennomføre vaksinasjonen av private 
avtalespesialister og ansatte hos avtaleparter, og den enkelte avtalespesialist eller virksomhet vil bli 
kontaktet. 
 
Tilgang på vaksiner, logistikk og praktiske hensyn kan føre til at vaksineringen skjer på 
ulike tidspunkt for de som er prioritert likt.  
 
Type vaksine 
Vaksineleveransen Helse Sør-Øst RHF har mottatt er fra AstraZeneca. 
Folkehelseinstituttet har besluttet at disse vaksinene ikke gis til personer over 65 år. Dette 
innebærer at helsepersonell over 65 år ikke vil kunne vaksineres i regi av 
spesialisthelsetjenesten i denne omgangen. Vi vil komme tilbake til informasjon om 
vaksinasjon av disse aldersgruppene når vi har tilgjengelig godkjente vaksiner > 65 år. 
 
Nye vurderinger 
Hvis Folkehelseinstituttet skulle beslutte å tildele ytterligere doser vaksiner til 
helsepersonell i spesialisthelsetjenesten, vil det blir gjort nye prioriteringer knyttet til 
ivaretakelse av funksjoner. 
  
 
Med vennlig hilsen 
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