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Rune Faksvåg



Vaksineringsstatus innbyggere Ringerike kommune

• I uke 14 fikk 1536 (5 %) innbyggere koronavaksine. 

• I uke 15 fikk 1195 innbyggere koronavaksine.

• 5878 (19%) har fått 1. dose og 2202 (7%) innbyggere har fått 

2. dose. Det er satt i alt 8080 vaksiner i Ringerike. 
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Antall vaksiner satt i Ringerike:
pr uke og i alt

Dose 1 pr uke Dose 2 pr uke I alt



Vil helsepersonell velge å ta vaksine?



Helsepersonell i RK ønsker å ta vaksine

• 7 % ansatte har ikke takket ja 

til vaksine.

• Gravid, nylig sykdom/ korona, 

antibiotikabehandling, «er 

usikker».  

• Ikke vil – foreløpig registrert 

kun 0,99% av 1204 ansatte.

Gravid/ antibiotika/ er usikker NEI JA



Helsedirektoratet og arbeidsmiljøloven (AML)

Konkret må arbeidsgiver vurdere:

• Om det er forsvarlig at ansatte som ikke er immune mot en 
smittsom sykdom, og som ikke tar imot tilbud om vaksine, arbeider 
med sårbare pasienter. 

• I tillegg må arbeidsgiver vurdere følgene av smitte i den aktuelle 
pasient-/brukergruppen, samt den risikoreduserende effekten av 
vaksinasjon eller omplassering av ansatte.

• AML

• Helsefremmende/ full trygghet – risikovurdere – kjent med risiko



Risikovurdering

• Smitte brukere av tjenester

• Smitte av ansatte som ikke 

kan ta vaksine

• Risiko er vurdert opp mot 

omplassering av ansatte



Risikovurdering



Oppsummering 

• 93 % av ansatte i helse og omsorg har mulighet til å vaksinere 

seg innen tre uker.

• Antall ansatte som vaksineres er stigende og kan potensielt 

nærme seg så mye som 99 %. 

• Sommerferie er under planlegging både med tanke på selve 

vaksineringen og ferieavvikling.



Media



Positive tiltak i pandemien

• Chromebook og kontorarbeidsplass for lærere –

risikovurdering presentert i AMU



Avslutning og takk!


