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Om frivillig vaksinering med Janssen-vaksinen

KS viser til forslaget om at innbyggere som ønsker det skal kunne få tilbud om Janssen-vaksinen utenfor 
Koronavaksinasjonsprogrammet. KS støtter, som et utgangspunkt, at alle tiltak som kan bidra til en rask 
og sikker gjenåpning av samfunnet skal vurderes, men vi er bekymret for at dette forslaget kan utfordre 
kapasiteten i primærhelsetjenesten i månedene framover. 

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet oppdrag å utrede hvordan regjeringens 
beslutning om frivillig vaksinering med Janssen-vaksinen utenfor Koronavaksinasjonsprogrammet kan 
gjennomføres. Vaksinen skal være gratis og gis av helsepersonell. Samtidig skal ikke dette arbeidet 
redusere kapasiteten til å gjennomføre vaksinasjonsprogrammet.

Det legges nå opp til at de som velger å la seg vaksinere, kan gjøre det på eget ansvar. Dette reiser 
vanskelige dilemmaer for helsepersonell som skal utføre vaksinasjonene, både av faglig og etisk karakter. 
Vi er kjent med at Legeforeningen stiller seg meget kritisk til en slik løsning. KS er enig med 
Legeforeningen i at det prinsipielt er problematisk at helsepersonell skal pålegges å gjennomføre 
vaksinering som foreslått. 

KS vil særlig understreke bekymring for at kapasiteten i primærhelsetjenesten utfordres ytterligere nå. 
Dersom nasjonale myndigheter åpner opp for slik frivillig vaksine, framstår det som lite sannsynlig at det 
skal være mulig å si nei til enkeltindivider av kapasitetshensyn. Forskrivning og administrasjon av frivillig 
vaksine vil komme på toppen av at tilgangen på vaksine, og dermed tempoet i vaksinasjonsprogrammet, 
trappes opp. Samtidig skal det avvikles ferie i alle de ordinære tjenestene, og mange kommuner melder at 
de er bekymret for hvordan de samlede utfordringene skal håndteres i sommerferieukene. 

KS ser gjerne at temaet blir gjenstand for en særlig samtale før beslutning fattes.

Med vennlig hilsen

Bjørn Arild Gram
Styreleder KS




