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Avtalespesialister i Helse Bergen sitt opptaksområde
Helse Bergen ved viseadm. direktør Randi-Luise Møgster
25.02.2021
Foretaksledelsen i Helse Bergen og Helse Vest RHF

Informasjon om organisering og gjennomføring av vaksinering av helsepersonell mot
covid-19 i regi av Helse Bergen
Oppsummert
Basert på gjeldende prioriteringer, prioriteres ikke avtalespesialister for vaksinering i denne omgang.
HF-ene er likevel bedt om å gjøre en vurdering av om det er enkelte avtalespesialister som er så
sentrale i å oppfylle sørge-for ansvaret at de som et unntak bør inkluderes allerede i denne runden.
Primært vil dette gjelde avtalespesialister som praktiserer på steder langt fra der tilsvarende tilbud
finnes i HF-ets regi.
Fra Helse Bergen ønsker vi å informere om hvordan vi løst vaksineringsoppdraget fra FHI og Helse
Vest så langt. Vi vil også informere om hvordan vi ser for oss videreføring av arbeidet når
avtalespesialistene skal inkluderes.

Oppdraget til Helse Bergen
Helse Bergen har fått i oppdrag av Helse Vest å organisere vaksinetilbudet til ansatte i
spesialisthelsetjenesten og til utvalgte pasientgrupper. Når det gjelder vaksinering av helsepersonell,
er det presisert at Helse Bergen har ansvar for prioritering og fordeling av vaksiner innenfor tildelte
kvoter til egen virksomhet, virksomheten til private ideelle med driftsavtale med Helse Vest og til
avtalespesialister i vårt opptaksområde.

Prioriteringskriterier
Prioriteringskriteriene tar utgangspunkt i en målsetning om å beskytte tjenestene mot bortfall av
arbeidskraft på grunn av karantene eller covid-19 smitte. En har i de første rundene ikke målsetning
om å vaksinere alle innen en tjeneste, men et tilstrekkelig antall til å sikre en minimumsbemanning.
Det er presisert at individuelle beskyttelsesbehov for ansatte ikke skal være avgjørende i denne
prioriteringen. Det legges til grunn at ansatte over 65 år og/eller med risikofaktorer for alvorlig covid19 vil være prioritert i kommunehelsetjenesten på linje med andre innbyggere.
En har til nå operert med tre prioriteringsgrupper av helsepersonell:
1) Helsepersonell involvert i diagnostikk og behandling av pasienter med covid-19
2) Helsepersonell involvert i behandling av pasienter som er sårbare ved bortfall av tjenestene
3) Annet helsepersonell med pasientkontakt
I tillegg til dette finnes ansatte som ikke har pasientkontakt. De er foreløpig ikke omtalt i
vaksineoppdraget.
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Tildeling av vaksiner til nå
Til nå har tildeling av vaksine til helseforetakene skjedd i to runder. I første runde (uke 2-3) fikk vi
tildelt PfizenBioNTech som rakk til 2 doser for i overkant av 1700 ansatte. I andre fordelingsrunde
(uke 7-8-9) fikk vi tildelt AstraZeneca-vaksine som rekker til 2 doser (3 ukers intervall) for om lag 3600
ansatte. Alle disse dosene er fordelt og vaksinering pågår. Dose 2 skal settes etter 9-12 uker.
Helse Bergen får levert tildelte vaksiner i en samordnet prosess gjennom Helse Vest og FHI.
Vaksinene utleveres fra en vaksine-HUB som Sjukehusapoteka Vest driver på vegne av FHI. Helse
Bergen har ikke eget lager av vaksiner, og doser er stort sett disponert før vi får utlevert vaksinene.

Organisering av vaksinering
Helse Bergen har opprettet et bredt sammensatt vaksineutvalg underlagt beredskapsledelsen.
Utvalget samhandler med nivå-2 lederne i prioritering av tjenestene og legger fram sine
fordelingsforslag for beredskapsledelsen som beslutter i prioriteringsspørsmål. Utvalget er ledet av
seksjonsleder for Pasientsikkerhet, Stig Harthug, og har representanter fra klinikk, stab,
bedriftshelsetjeneste, tillitsvalgte og vernetjeneste. Tillitsvalgte for avtalespesialistene vil bli invitert
til å sitte i utvalget fra nå av.
Vi har vaksinert på tre lokalisasjoner: Midlertidig vaksinestasjon i HSI-hallen under Sentralblokken på
Haukelandsområdet, På Haraldsplass og på Voss sjukehus. Vi starter i uke 8 distribusjon av vaksiner
til utvalgte pasienter fra vaksinehallen til aktuelle kliniske avdelinger. Så langt har vi vurdert desentral
vaksinering som uhensiktsmessig, på grunn av teknisk krevende opptrekk for ikke å miste doser og
dessuten kort holdbarhet (maksimum 6 timer) for utblandet PfizerBioNTech-vaksine, dels fordi vi
ønsker å ha god beredskap for eventuelle akutte bivirkninger. Det er også krav om dokumentasjon i
bedriftslegejournal og SYSVAK.

Videre arbeid med prioritering
Mange ansatte i prioriteringsgruppe 1 og 2 vil nå være vaksinert og dersom vi får en stor tildeling, vil
gruppe 3 være tungt inne i denne tildelingen. Avtalespesialistene vil omfattes av gruppe 3 og skal da
prioriteres på linje med tilsvarende tjenester i helseforetaket. Helse Vest vurderer om individuell
risiko skal tas inn i prioriteringskriteriene fra neste runde. Det kan få betydning dersom det blir tildelt
vaksine som er godkjent for de over 65 og/eller med øket risiko for alvorlig sykdom.
Nivå-2 direktørene vil bli bedt om å gi en samlet oversikt over av avtalespesialistene på respektive
spesialistområder. Nivå 2-direktørene vil bli bedt om å gjøre en vurdering som beskrevet ifht. om der
er noen av disse som bør inkluderes i aktuell vaksineringsrunde, denne sendes til Vaksineutvalget i
Helse Bergen HF. Vaksineutvalget vil melde aktuelle vurderinger til Helse Vest, som tar endelig stilling
til om vaksinering av de meldte avtalespesialister skal prioriteres.
Disse eventuelle vaksinene tas fra den kvote det enkelte HF har fått til sitt område, og vaksineres av
det aktuelle HF. En må komme tilbake til vurdering av hjelpepersonell.
Slik vi ser det nå, vil vaksinering foregå i HSI-hallen etter at de som får tildelt vaksine bestiller time i
vår bookingløsning. Vi vurderer fortløpende om dette kan organiseres annerledes.
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