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Vaksineringsstatus 

• I løpet av januar har våre vaksinasjonsteam satt i alt 614 vaksiner. 115 innbyggere 

har fått sin andre dose.



• Annonse i Ringerikes Blad lørdag 30.1

• Lørdagsannonsen – informasjon fra kommunen

• Informasjon til fastlegen

• Etablering av førstelinje – uke 5

Hjemmesiden er hovedkanal for innbyggere



Målgrupper – fokus på følgende

• 29.01: informasjonsbrev til 2 500 mottakere i Websak

• Innbyggere og pårørende

• Hjemmeboende 75 + som bruker dagsenter

• Hjemmeboende 75 + må vaksineres hjemme ( ikke er mobile)

• Hjemmeboende 75 + 

• Hjemmeboende 18-64 med underliggende sykdommer/tilstand

• Hjemmeboende 64-75

• Andre: Fastleger, politikere, ansatte

(Ansatte – må tas i linja, be evt om hjelp)



Hjemmeboende 75 år og eldre

1. Informasjonsark om vaksinering

– generelt

Distribusjon: svar-ut/websak

Utsendelse fredag 29.1

2. Innkalling:

• Sms - tidspunkt/sted

• Brev ( de som ikke har sms)

• Telefon - vurderes  

- koronavaksinetelefon (etablert førstelinje)

- ringe opp de eldste



Lokalene for vaksinering – en mobil informasjonspakke

• Vaksinereisen 
- befaring, praktisk, koordinering sammen med andre
- Innbyggerfokus og smittevern

• Informasjonskit
- innen og utendørs – mye bestilt – klart ila denne uke





Dagens prioriteringsrekkefølge for vaksinering

• 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper #

• 2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper #

• 3. Alder 75-84 år

• 4. Alder 65-74 år
OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for 
alvorlig forløp (merket med * i listen under)

• 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen under)

• 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander

• 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander

• 8. Alder 55-64 år

• 9. Alder 45-54 år



Begrunnelsen for anbefalingene

• De eldre og personer med enkelte sykdommer og tilstander er de som har 
størst risiko for alvorlig forløp og død.

• Beboere i sykehjem ser ut til å være særlig utsatt.

• Høy alder peker seg ut som den dominerende risikofaktoren for alvorlig 
sykdom og død på grunn av covid-19. Ved høy alder øker også 
forekomsten av de sykdommene som vi vet gir økt risiko for alvorlig forløp 
og død dersom de får koronavirus (risikogruppene)

• Risikoen stiger bratt fra 60-årene og oppover, både for alvorlig sykdom og 
død.

• Ved å beskytte disse med vaksiner, vil vi redusere alvorlig sykdom og 
dermed også redusere belastningen på helsevesenet og alle som jobber 
der.



Avslutning og takk!


