FRA Fylkesmannen i Agder:
Spørreskjema som alle kommuner må svare på innen mandag 16.november kl. 0900.

Regjeringen har bestemt at koronavaksinasjon skal organiseres som en del av nasjonalt
vaksinasjonsprogram, og at kommunene får ansvar for å informere om, planlegge, tilby og
gjennomføre vaksinasjonen.
Vi regner med at Folkehelseinstituttet vil tildele vaksinedoser ut fra gitte prioriteringskriterier til
kommuner og helseforetak, og at vaksinen vil bli levert til én mottaker per kommune/helseforetak.
Prioriteringskriteriene er ikke kjent ennå, men vi må proaktivt forberede oss på en situasjon der
helsepersonell og andre ansatte med pasientkontakt får tilbud om koronavaksine tidlig.
Derfor kartlegges nå antall ansatte (helsepersonell og andre) med pasientkontakt pr. kommune og
pr. helseforetak. Dette er informasjon vi kanskje vil få bruk for når dosene skal fordeles i Norge.
Med "pasientkontakt" menes nær kontakt med pasienter ved behandling og pleie.
Ved tildeling av doser til den enkelte kommune / helseforetak er det mange usikre faktorer. Vi ber
derfor ikke om et eksakt tall på alle kategorier av ansatte med pasientkontakt - vi spør om et estimat.

Fylkesmannen har fått i oppdrag om å innhente disse estimatene fra kommunene i Agder.

Svarfrist er kl. 09 mandag 16.november.

Gå inn på lenken under og registrer svar for din kommune

Her er koblingen til skjemaet Koronavaksinasjon - ansatte med pasientkontakt:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jqVvilNR-kuai1c9mFpBhsozLzUYU2VNkOcM5Qar0NUMjlORjVLSjQyQU8zVFNHTkYwT05CTFZCMy4u
---------------------------------------Ønsker du å forberede deg før du logger deg inn i skjemaet?
Her er spørsmålene du får når du klikker på lenken over.
 Hvilken kommune du rapporterer for
 Ditt navn
 Sum estimat antall personer i kategori 1
o Herunder helsepersonell og andre ansatte med størst sannsynlighet for å komme i
kontakt med pasienter med covid-19-smitte (ansatte på legevakt, diagnosestasjoner
og andre spesialiserte avdelinger som arbeider med diagnostikk og behandling av
mulig covid-19-pasienter).
 Sum estimat antall personer i kategori 2
o Herunder 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).



Sum estimat antall personer i kategori 3
o Herunder ansatte med nær kontakt med øvrige 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.

Med vennlig hilsen
Geir Evensen
seniorrådgiver

