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Vurdering av endret prioriteringsrekkefølge – personell i kritiske 

samfunnsfunksjoner  

KS vil be om at Helse- og omsorgsdepartementet tar initiativ til å få vurdert om personell i kritiske 
samfunnsfunksjoner bør gis en særskilt prioritering i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet når alle i de 
høyest prioriterte risikogruppene (personer over 65 år og personer med kjent, underliggende sykdom) har 
fått tilbud om vaksine.  
 
Begrunnelse 
 
I gjeldende vaksinasjonsstrategi er alder og underliggende sykdommer kriteriet for prioritering av 
begrensede vaksinedoser til befolkningen. Med den økte bekreftede leveransen av vaksiner fra 
Pfeizer/Biontech i andre kvartal i år, er det grunn til å forvente at alle over 65 år og alle med en 
sykdomstilstand som er definert med høy underliggende risiko for alvorlig forløp vil ha fått første 
vaksinedose i løpet av april. Andre personer i alderen 18-65 år med underliggende sykdommer, som 
følger deretter i prioriteringsrekkefølgen, vil også få første vaksinedose i om lag samme tidsrom.  I 
henhold til nevnte vaksinasjonsstrategi vil så vaksiner tildeles aldersgruppene i synkende alder, først 
personer i alderen 45-64 år (risikogrupper), deretter befolkningen for øvrig ned til 18 år.  
 
Innenfor gjeldende vaksinasjonsstrategi er det tidligere besluttet at personell i spesialist- og 
primærhelsetjenesten med direkte pasientkontakt skulle prioriteres sammen med de høyest prioriterte 
risikogruppene. Dette ble gjort som er føre-var tiltak på grunn av usikkerhet om utviklingen i framtidig 
smittesituasjon, ikke som en direkte følge av smittetrykket på beslutningstidspunktet.  
 
KS støtter de vurderingene av vaksinasjonsstrategi som er gjort både av Helse- og omsorgsdepartementet 
og av Folkehelseinstituttet.  
 
De seneste rapporter om den epidemiologiske situasjon understreker at utviklingen videre er svært 
usikker. Selv om både de høyest prioriterte risikogruppene og mange av de som defineres som kritisk 
helsepersonell med direkte pasientkontakt vil ha mottatt første vaksinedose tidlig i andre kvartal, er det 
fortsatt fare for større smitteutbrudd både lokalt og nasjonalt. Når personer med høyest risiko for død 
eller alvorlig sykdom ved Covid-19 smitte er vaksinert, kan en føre-var strategi for å beskytte kritiske 
samfunnsfunksjoner tilsi at personell innen disse gruppene prioriteres for vaksiner.  
 
KS er kjent med flere motforestillinger mot en slik mulig justering av vaksineprioriteringene ut over våren 
2021. Ikke minst vil prioritering innenfor gruppen av personell som er definert å ivareta kritiske 
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samfunnsfunksjoner være en utfordring. Men etter vår mening er det behov for en nærmere utredning av 
dette nå, som grunnlag for en beslutning i løpet av mars om enten å videreføre gjeldende 
vaksinasjonsstrategi eller justere den med tanke på opprioritering av personell i kritiske 
samfunnsfunksjoner både i stat, kommunesektor og privat næringsliv, med effektuering i annet kvartal 
2021.  
 
Med vennlig hilsen 
 

 
 
 

Bjørn Arild Gram, 
Styreleder KS 
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