Henvendelse fra Vega kommune:
Hei.
Viser til informasjonsbrev nr. 18 og problemstilling rundt vaksinering av gjesteinnbyggere. I brevet
står det «Imidlertid minner vi om at det er kommunen man bor i som har ansvar for å vaksinere
innbyggerne i henhold til myndighetenes retningslinjer for prioritering». I tidligere brev har det stått
oppholder seg i, i stedet for bor i, men vi oppfatter det sånn at dette har samme betydning;
kommunen skal vaksinere også de som bor i kommunen, men som har folkeregistrert adresse i en
annen kommune.
Vi opplever nå en økning i henvendelser fra personer som har fritidsbolig i vår kommune og som
planlegger å bo her våren og sommeren. De spør om de kan ta første dose i deres hjemkommune og
andre dose hos oss, siden de mener det er for lenge å vente 6 uker før de reiser til oss. Til dette har vi
svart at de må ta begge doser i én kommune av logistiske hensyn.
Etter hvert som vi nærmer oss slutten av april antar vi at vi får en økning av hytteboere som kommer
til Vega for å bo i fritidsboligene sine fram til august – september. Dette skjer hvert år og det er en
markant økning i antall personer som oppholder seg i kommunen, uten at dette kommer frem i noen
oversikt. Det gjelder i hovedsak personer i alder 65+. Dette er nok en problemstillingen for mange
kystkommuner i Nordland.
Når det gjelder FHI sin forutsetting om dialog mellom kommunene om denne problemstillingen (se
sitat fra informasjonsbrev 18 under), er dette en umulig oppgave, da våre hytte og freiehusbeboere i
sommerhalvåret kommer fra hele landet og det i verste fall vil bety at vi må i dialog med i overkant
400 kommuner i Norge.
«FHI har gitt informasjon og råd om hva kommunene kan gjøre for å sikre vaksinasjon av innbyggere
og gjestepasienter. Det forutsetter imidlertid at kommunene har dialog seg imellom om hvilken
praksis som gjelder, og som sikrer at eventuelle gjestepasienter i risikogruppen får tilbud om vaksine,
enten i kommunen der innbyggeren har fastlege, eller i kommunen der innbyggeren bor.»
Vi ber om at Statsforvalteren i samarbeid med vaksineforsyningen/FHI avklarer hvordan denne
problemstillingen skal tas med i vurdering av distribusjon av vaksiner.

Med ønske om en god påske

Med vennlig hilsen
Hilde Sprækenhus
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Svar fra Statsforvalteren:
Hei
Jeg legger ved link til vaksinasjon mot korona i kommunene, sist oppdatert 22.03.21. Du finner svar
på dine spørsmål under punktet Kommunenes ansvar for å sikre vaksinasjon av innbyggere og
«gjestepasienter»
https://www.fhi.no/nettpub/koronavaksinasjonsveilederen-for-kommuner-oghelseforetak/koronavaksinasjon-i-kommunene/kommunenes-plikter-og-oppgaver/
Utdrag Det er kommunen man bor i som har ansvar for å vaksinere innbyggerne i henhold til
myndighetenes retningslinjer for prioritering. Kommunen har også ansvar for å organisere
vaksinasjonen av sine innbyggere slik at de oppnår høyest mulig vaksinasjonsdekning i de grupper
vaksinen er anbefalt for. Mange har imidlertid fastlege i en annen kommune enn den de bor i (denne
gruppen omtales som «gjestepasienter» i den kommunen fastlegen har tilhold i).
Personer som ikke er folkeregistrerte i kommunen: Tilbud om vaksine til personer i prioriterte
grupper som oppholder seg i kommunen uten å være folkeregistrert der (innsatte, studenter ol.).
Mer informasjon om denne gruppen finnes i Vaksinasjonsveilederen i kapittel om
koronavaksinasjonsprogrammet
Kommunen har ansvar for å gi et vaksinetilbud til risikopasienter blant midlertidig bosatte, så som
papirløse, asylsøkere, diplomater, studenter, arbeidsinnvandrere, innsatte i fengsler og beboere i
andre institusjoner. Det kan imidlertid være vanskelig å finne prioriteringsstatus for disse personene
utover alder. Helsepersonell i institusjoner, fengsler og tilbud til papirløse må derfor kunne melde inn
vaksinebehov til kommunen.
Merk at kommunene i utgangspunktet ikke har ansvar for å vaksinere turister og hyttebeboere; disse
må få tilbud om vaksine i egen kommune. «Gjestepasienter» brukes mao her om gruppen som har
fastlege i annen kommune enn den de bor i.

«Mer om plikten til å tilby vaksine til de som midlertidig oppholder seg i kommunen
Nedenfor følger Helsedirektoratets vurdering vedrørende kommunens plikt til å vaksinere personer
med midlertidig opphold i kommunen, herunder fritidsbeboere:
Utgangspunktet er smittevernloven § 7-1 jf. forskrift om vaksinasjonsprogram § 1 som bestemmer at:
"Denne forskrift gjelder kommunens tilbud om vaksinasjon i henhold til det nasjonale
vaksinasjonsprogrammet til personer som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen".
Det er kommunens helsetjeneste som er gitt ansvaret for å gjennomføre vaksinasjonsprogrammet.
Det er derfor relevant å se hen til reguleringen av kommunens "sørge for ansvar" etter helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-1. Om oppholdsprinsippet uttales det i forarbeidene til bestemmelsen at:
"Det innebærer at ansvaret også omfatter personer som kun oppholder seg kortvarig i en kommune,
for eksempel i forbindelse med ferie. Avhengig av tjenestetype må det kreves en viss varighet av
oppholdet for at kommunens plikt til å yte tjenester skal inntre. For eksempel vil kommunen ikke ha
plikt til å yte tjenester til en person som har bosted og oppholder seg i en kommune, og som reiser
over kommunegrensen kun i den hensikt å få helse- og omsorgstjenester fra nabokommunen."

Ved vurderingen av om kommunen har plikt til å yte vaksine etter forskriftens § 1 til personer som
midlertidig oppholder seg i kommunen, må det gjøres en konkret vurdering av oppholdets varighet.
Helt kortvarige opphold som f.eks. i forbindelse med arbeidsreise eller fritidsopphold faller utenfor
kravet om midlertidig opphold etter § 1. Vaksinering gjennom koronavaksinasjonsprogrammet er en
omfattende logistisk øvelse og vaksinen er foreløpig et knapphetsgode. Det er derfor gode grunner til
å fortolke bestemmelsen om "midlertidig opphold" relativt strengt. Det vil for eksempel kunne
forrykke distribusjonen og fortrenge fastboende i vaksinasjonskøen om alle som oppholder seg på
hytter i store hyttekommuner omfattes av kommunens vaksinasjonsplikt. Det stiller seg imidlertid
annerledes for personer som har tatt fast opphold på hytta. Personer som ikke har annen relevant
bostedsadresse i Norge enn hytteadressa vil normalt omfattes av kommunens plikt til å gi vaksine.
Et annet eksempel på personer som kan være omfattet av kommunens plikt til vaksinasjon kan være
personer som har flyttet inn hos samboer, men har beholdt opprinnelig bolig i annen kommune.
Videre nevner vaksinasjonsveilederen følgende eksempler på personer med midlertidig opphold etter
forskriften § 1 "Kommunen har ansvar for å gi et vaksinetilbud til risikopasienter blant midlertidig
bosatte, så som papirløse, asylsøkere, diplomater, studenter, arbeidsinnvandrere, innsatte i fengsler
og beboere i andre institusjoner. Det kan imidlertid være vanskelig å finne prioriteringsstatus for disse
personene utover alder. Helsepersonell i institusjoner, fengsler og tilbud til papirløse må derfor kunne
melde inn vaksinebehov til kommunen."

Vi håper dette kan være til hjelp vurderingene.
Med vennlig hilsen
Gro Aandahl-Sørgård
assisterende fylkeslege
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