Våre kollegaer står uvaksinerte i
frontlinjen
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Befolkningen i Norge mo ar dose tre, mens leger og
helsearbeidere i lavinntektsland er uvaksinerte. Svikter vi
våre kollegaer?
Verdens helseorganisasjon estimerer at mellom 80 000 og 180 000 helsearbeidere har
mistet livet som følge av covid-19 siden starten av pandemien (1). Så langt har ikke
Legeforeningen vært en tydelig stemme i den oﬀentlige deba en om re ferdig fordeling av
vaksiner globalt. Det bør den være.

Ubesky ede helsearbeidere
Vaksiner mot covid-19 er grovt skjevfordelt. Mens ﬂere og ﬂere vestlige land nå anbefaler
oppfriskningsdoser til fullvaksinerte voksne, er vaksinasjonsdekningen i lavinntektsland
på stusslige 4,6 % (2). Skjevfordelingen rammer våre kollegaer i lavinntektsland. I den
afrikanske regionen er fortsa mindre enn én av ti helsearbeidere fullvaksinert (1). I
områder hvor helsepersonell er en betydelig mangelvare, er det helt avgjørende å besky e
dem som arbeider i front.
Verdens helseorganisasjon har ﬂere ganger bedt om stans i administrering av
oppfriskningsdoser slik at eksisterende vaksinedoser kan brukes til å øke
vaksinasjonsdekningen globalt. Covid-19-vaksiner er nemlig fortsa et knapphetsgode.

Oppfriskningsdoser – mer til dem som har alt
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Det er økende dokumentasjon for at immuniteten mot covid-19 avtar med tid e er
vaksinasjon, og at antall gjennombruddsinfeksjoner dermed øker (3–5). Men besky elsen
mot alvorlig infeksjon fortse er å være god lenger (6). Selv om oppfriskningsdoser
tilsynelatende reetablerer immunitet (5), vil vaksinasjon av uvaksinerte forhindre ﬂere
dødsfall enn ekstra doser til allerede fullvaksinerte.
Legeforeningen tok i høst tydelig til orde for at norske helsearbeidere burde prioriteres for
en tredje vaksinedose så snart en anbefaling forelå. Begrunnelsen var å forhindre smi e til
våre pasienter og å besky e helsetjenesten. De e tiltaket ble innført i begynnelsen av
november e er anbefaling fra Folkehelseinstitu et.
I Folkehelseinstitu ets egen rapport heter det om anbefalingen av oppfriskningsdoser til
helsepersonell at «tiltaket har etiske problematiske sider i en global kontekst» (7).

«Vaksinasjon av uvaksinerte vil forhindre flere dødsfall enn ekstra doser
til allerede fullvaksinerte»
Også Rådet for legeetikk, Legeforeningens eget organ i spørsmål om legeetikk, konkluderer
i et brev datert 23.9.2021 med at vaksinering i land med lav vaksinasjonsdekning bør
prioriteres framfor en tredje dose i Norge ut fra et globalt ny eperspektiv og
re ferdighetsprinsippet (8), men skriver likevel at helsepersonell som er særlig
smi eutsa , bør få vaksine for å ta vare på egen helse, redusere smi e til pasienter og
oppre holde god kapasitet i helsevesenet.
Disse argumentene er vel så relevante i land med svakere helsesystem hvor helsepersonell
venter på sin første vaksinedose.
Hver dag administreres det nå seks ganger så mange oppfriskningsdoser i vestlige land
som basisvaksiner i fa ige land. På en pressekonferanse 12.11.2021 omtalte generalsekretær i
Verdens helseorganiasjon Tedros Ghebreyesus de e som en skandale (9). Samme dag ble
det beslu et å tilby alle over 18 år her til lands en oppfriskningsdose.

Enda en dose til meg?
En vaksinedose kan ikke brukes to ganger. Mer til oss betyr mindre til noen andre. Med
ubegrenset tilgang på ressurser vil den potensielle tilleggseﬀekten av en ekstra dose kunne
være gunstig, men dessverre er ikke de e situasjonen vi har per nå.
Vi kommer derfor ikke unna det ubehagelige spørsmålet: Er det riktig at jeg mo ar en
tredje dose for å hindre smi e og mild eller moderat sykdom så lenge mine kollegaer
globalt ikke har få sin første dose, som kan besky e dem mot alvorlig sykdom og død?

«Mer til oss betyr mindre til noen andre»
Riktignok tok Legeforeningen tidlig i pandemien til orde for vaksinesolidaritet gjennom
World Medical Association, og den har gi sin stø e til det norske småskala-initiativet
«Vaksine besky er ﬂokken», men utover de e har det vært øredøvende stille fra
Legeforeningen i det oﬀentlige ordskiftet.
Norsk forening for infeksjonsmedisin, Norsk forening for lungemedisin og Norsk
anestesiologisk forening har sammen med øvrige norske fagfolk ta et klart standpunkt
for en re ferdig fordeling av vaksiner og gi sin stø e til en midlertidig oppheving av
patentre igheter for covid-19-produkter (10). Vi forventer nå at Legeforeningen følger e er.
Vi som kollegium og Legeforeningen som fagforening må heve stemmen og være vårt
ansvar bevisst: De e kan vi ikke godta. Våre kollegaer står ennå uvaksinerte i frontlinjen.
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