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Ber om redegjørelse for organisering av HPV-vaksinasjon for kvinner født 19911996
Vi takker for brev fra Smittevernlegene datert 12. januar 2016. Det er positivt for oss å høre at dere
allerede har henvendelser fra kvinner som ønsker å ta imot tilbudet om gratis HPV vaksine. Som dere
selv er inne på vil dette være et vaksinasjonsopplegg som vil kreve en del forberedelser i kommunene
men også i helseforvaltningen sentralt. Fordi dette dreier seg om et tilbud til inntil 180.000 kvinner
må vaksineinnkjøpet anbudsutsettes – den prosessen er godt i gang, men fordi dette tar tid vil det
ikke være aktuelt å komme i gang med vaksinasjonstilbudet før høsten 2016.
Smittevernlegene påpeker seks punkter som er de viktigste å avklare før tilbudet lanseres;
1.
Vil tilbudet defineres som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet
2.
Dersom tilbudet ikke blir en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, hvordan vil det da
forankres juridisk
3.
Vil staten overlate til kommunene å organisere tilbudet
4.
Hvordan skal vaksinen bestilles
5.
Hvordan får vaksinatør godtgjørelse for jobben
6.
Hvordan vil Folkehelseinstituttet kunngjøre tilbudet
Vi er helt enige i at dette er viktige og helt sentrale spørsmål som må løses. Vi er i gang med å
arbeide med dem alle, men vi trenger noe mer tid til å diskutere muligheter med Helse- og
omsorgsdepartementet og med Helsedirektoratet.
Vi ser svært positivt på at Smittevernlegene er engasjert i hvordan tilbudet om gratis HPV vaksine til
kvinner født 1991-1996 skal nå alle kvinner i målgruppen, og kunne gjennomføres på den aller beste
måte i den enkelte kommune.
Folkehelseinstituttet ønsker å invitere dere v/et par representanter til et møte slik at vi kan diskutere
utfordringer kommunene har knyttet til dette tilbudet, og mulige løsninger.
Vi ber dere kontakte overlege Marianne Bergsaker i vaksineavdelingen hos oss
(kontor tlf. 21 07 66 97 / mobil 915 54 997) for å avtale tidspunkt for møte i begynnelsen av mars
måned.
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