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Status for vaksinasjon
̶

Det er foreløpig satt 65 428 doser (20. jan kl 24) som er registrert i vaksineregisteret
SYSVAK
̶

1. dose: 63 727 personer
̶

2. dose: 1 701 personer

̶

Per 20. januar er 175 890 doser av Pfizer-BioNTech-vaksinen levert til Norge; nok til å
vaksinere 87 945 personer med to doser
̶

3 600 doser av Moderna-vaksinen er også levert. Halvdelen (1 800 doser) er sendt ut til
Oslo kommune. Nye leveranser med Moderna forventes i uke 5

̶

̶

̶

̶

̶

Beredskapslager
Vi har siden starten holdt tilbake halvdelen av dosene vi har fått
Dette har gitt oss et beredskapslager
Det er nå forsinkelser i leveringen fra Pfizer
Vi kompenserer nå for denne sviktende leveringen ved å ta doser
fra beredskapslageret
Ikke avgjort i detalj hvordan vi opprettholder dette
beredskapslageret over tid

Om bivirkninger
̶

mRNA-vaksinene er relativt reaktogene vaksiner – en betydelig andel får bivirkninger

̶

SLV publiserte en rapport om mulige bivirkninger i sammenheng med covid-19
vaksinering 14 januar
̶

Rapporten beskriver 23 dødsfall etter vaksinering med BioNTech/Pfizer vaksinen
̶

Det er så langt ikke etablert en kausal sammenheng mellom vaksinering og dødsfallene

̶

Dødsfallene oppstod alle blant sykehjemsbeboere, ofte med underliggende sykdommer
̶

FHI har ikke endret anbefalingene sine og fortsetter vaksinering med BioNTech/Pfizer,
men vi har tydeliggjort at for de mest skrøpelige må det gjøres en individuell vurdering av
fordeler vs ulemper
̶

Rapporten har fått mye internasjonal medieoppmerksomhet, trolig fordi tallene var blant
de første som ble publisert

Om vaksinasjon
̶

Det er viktig å utføre vaksinasjon korrekt i henhold til anvisningene for den aktuelle
vaksinen
̶

Det fins informasjon om hvordan utføre dette på fhi.no
̶

I samarbeid mellom Helsedirektoratet og FHI lages det nå mer opplærinsmateriell

Vaksinering med AstraZeneca

̶

̶

̶

̶

AstraZeneca kan bli godkjent i slutten av januar
Hvis det skjer kan vi få en betydelig større
leveranse i februar Praktisk gjennomføring i
kommune er under planlegging
Kommunene må sørge for tilstrekkelig kapasitet
til å gjennomføre vaksineringen iht
smitteverntiltak
Innkalling av pasienter forutsetter inntil videre
kobling til et EPJ-system

