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VURDERINGSNOTAT VAKSINASJONSPROGRAMMET - PRIORITERING AV 

BARNEHAGE- OG SKOLEANSATTE MED ELEVKONTAKT 

 

Denne vurderingen og konklusjonen er utarbeidet av kommuneoverlegen i samarbeid med 

ansvarlig for vaksinasjonsarbeidet, vaksinekoordinator og kommunalsjef for oppvekst og kultur.  

 

Tidligere har det ikke vært anbefalt prioritering av ansatte i barnehager og skoler i 

vaksinasjonsprogrammet siden alle ville få første vaksine før skolestart. Grunnet noe reduksjon i 

vaksineleveranser blir vaksinasjonsprogrammet nå forsinket med noen få uker. Regjeringen har 

derfor besluttet at kommunene kan vurdere å omprioritere ansatte i barnehager og skoler slik at 

de får første vaksinedose før skolestart.  

 

Dette forutsetter at kommunen er ferdig med vaksinasjon av risikogruppene og prioritert 

helsepersonell. Det er nylig besluttet i kommunen at ytterligere vaksinasjon av helsepersonell i 

kommunen ikke prioriteres, da de uansett snart får tilbud om vaksine gjennom det generelle 

vaksineprogrammet.  

 

Prioritering av grupper i vaksinasjonsprogrammet har vært krevende å håndtere både for sentrale 

og lokale myndigheter. Det er mange grupper som ønsker behandling på lik linje med andre. 

Begrunnelsen for dette er blant annet at det er kort tid til de vil få tilbud om vaksine.  

 

En omprioritering av denne gruppen vil medføre et betydelig merarbeid og kompleksitet, for et 

allerede intensivt vaksinasjonsarbeid midt i sommerferieavviklingen. Dette stiller krav til 

kommunikasjonsarbeidet ved en eventuell omprioritering, da flere grupper vil oppleve dette som 

en urettferdig prioritering.  

 

Lillehammer kommune har nå startet vaksinering av prioritert gruppe 9. Med utgangspunkt i 

forventede vaksineleveranser vil alle i kommunen få tilbud om vaksine innen uke 32. Skolestart 

etter skoleruta er i uke 33, og alle skal da i utgangspunktet ha fått tilbud om første dose med 

koronavaksine etter det ordinære programmet. Vaksinering av gruppe 11 (25-39 år) ligger an til 

å starte i uke 30. 

 

Ved en prioritering av ansatte i skoler og barnehager er det behov for en avklaring av tydelige 

kriterier for hvilke grupper som skal få tilbudet. Aktuelle punkter er; stillingsstørrelse, direkte 

kontakt med barn/unge, hvilke nivåer av skoleverket skal omfattes (barneskole, ungdomsskole, 

videregående). 
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Det er ansatte i barnehager, SFO og 1-7.trinn i grunnskole som har størst grad av nærkontakt 

med barn i jobbsituasjon. Det er også den målgruppen hvor tilstedeværelse er viktig å ivareta.  

 

Konklusjon 

I Lillehammer kommune ligger det an til at de aller fleste over 18 år vil ha fått tilbud om første 

dose vaksine før uke 33 som er skolestart etter skoleruta. De fleste ansatte vil også ha fått 

vaksine innen 3 uker før oppstart og dermed ha status som beskyttet ved skolestart. Enkelte 

ansatte i gruppen 25-39 år vil ha fått vaksine de siste ukene før skolestart, og dermed få status 

som beskyttet i løpet av de første to ukene etter skolestart.  

 

Det anbefales ikke en generell prioritering av alle ansatte i denne gruppen per nå da det medfører 

et betydelig merarbeid og de aller fleste vil uansett få tilbud om vaksine i god tid før skolestart.  

 

Ved en prioritering vil ansatte med elevkontakt i barnehager, SFO og 1-7.trinn i grunnskole 

komme først. Dette fordi de har tettest kontakt med barn i arbeidssituasjon. Barnehager og SFO 

har og tilbud i ukene før skolestart.  

 

Det anbefales derfor en løsning hvor vaksinasjonskontoret har oversikt over ansatte med 

elevkontakt i barnehager og skoler i alderen 25-39 år, og at det legges til rette for at disse kan stå 

på reservelister for innkalling på kort varsel. Ved uforutsette forsinkelser i 

vaksinasjonsprogrammet skal det legges til rette for at denne gruppen sikres første vaksinedose 

før skolestart i uke 33.  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Morten  Bergkåsa 

Kommuneoverlege 

 


