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Vaksinering av nøkkelpersonell for forsvarlig drift av
helsetjenesten
Melanor er bransjeorganisasjonen for medtek og lab. Vi representerer om lag 130 medlemsbedrifter
og 3000 medarbeidere over hele landet. Våre medlemsbedrifter utgjør ryggraden i forsyningslinjene
av medisinsk utstyr til Helse-Norge, og er kontraktsfestede leverandører av kritisk utstyr for vern,
testing og behandling av pasienter.
Vi er kjent med prioriteringsrekkefølgen for Covid-19-vaksinering. I dag prioriteres ikke kritiske
samfunnsfunksjoner for vaksinering, slik som ulike risikogrupper og helsepersonell. Melanor vil
understreke at en del personell hos leverandørene av medisinsk utstyr fyller kritiske støttefunksjoner i
helse- og omsorgstjenesten. Det er også derfor de vurderes som samfunnskritisk personell. Personell
som eksempelvis serviceingeniører og applikasjonsspesialister er nødvendige for å gi helsepersonell
forsvarlig brukeropplæring, teknisk installasjon, vedlikehold og service. En del av denne kompetansen
er svært spesialisert og kan ikke uten videre overføres til andre.
Slikt personell befinner seg tidvis i «frontlinjen», side om side med helse- og omsorgspersonell. De
reiser mellom ulike helseinstitusjoner for å gi nødvendig støtte. Arbeidsområdene og den høye
reisevirksomheten mellom ulike helseinstitusjoner gjør dem mer eksponert for smitte.
Leverandørenes tjenester er i utgangspunktet dimensjonert for normal drift, ikke en krise med
spesielle behov, karantene eller reiserestriksjoner. Smitte eller karantene for slik personell medfører
at leverandørene ikke vil kunne gi helsetjenesten nødvendig støtte og service. Dette har konsekvenser
for sikkerhet og drift på norske laboratorier og intensivavdelinger.
Gitt smittesituasjonen den seneste tiden, mener vi at slikt uunnværlig, spesialisert personell må gis
forsvarlig beskyttelse. De er riktignok ansatt i industrien, men må få samme beskyttelse som
helsepersonellet de jobber side om side med.
Melanor er bekymret for situasjonen og ber nå om at personell hos leverandører av medisinsk utstyr,
slik som til serviceingeniører eller andre som støtter viktige, pasientnære tjenester, inkluderes i
gruppen som prioriteres for koronavaksinering slik som helsepersonell.
Vi mener at det må på plass retningslinjer for gjennomføring av prioritering for denne gruppen
støttepersonell i helsetjenesten.
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