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Informasjon om Koronavaksineringen i Kongsberg kommune
Du mottar dette brevet fordi du er i målgruppen som får tilbud om vaksine mot
koronasykdom. De som bor på sykehjem og de aller eldste får tilbud først.
Målet med koronavaksine er å beskytte liv og helse.
Kongsberg mottar de første vaksinedosene i januar 2021
Regjeringen har besluttet at risikogrupper skal tilbys vaksine først, dette er prioriteringen:
1. Beboere på sykehjem
2. Personer over 65 år, hvor de eldste prioriteres først (over 85 år,75- 84 år, (65- 74 år)
3. Personer i alderen 18-64 år som har en eller flere sykdommer som gir økt risiko for
alvorlig forløp og død dersom de får koronavirus
Du blir kontaktet.
Du blir kontaktet når du det er din tur, for å få time til vaksinasjon.
For å kontakte deg, må kommunen ha oppdatert kontaktinformasjon.
Legg inn mobiltelefonnummer og en e- postadresse i dette kontaktregisteret:
https://norge.no/oppdater-kontaktinformasjon Få hjelp til dette, om du har behov for det.
Vaksinering vil foregå på:
Omsorgsboliger, omsorgsbaser og distrikt.
HIBU- det gamle høyskolebygget på Raumyr, Frogsvei 41
Følg med på oppslag på hjemmesiden til kommunen og i massemedia.

Vaksine og vaksinasjon i koronavaksinasjonsprogrammet
Denne vaksinasjonen er gratis og all vaksinasjon i Norge er frivillig. Den tilbys til de som bor
og oppholder seg i Norge. I starten vil det ikke være nok vaksine til alle.
Norge vil få tilgang på flere ulike vaksiner og de første vaksinene vi får, består av 2 doser.
Du vil få to avtaler for vaksinering, med noen ukers intervall, avhengig av vaksinen.
Vaksinen settes i overarmen. Tilpass påkledning etter dette.
Du må vente i 20-30 minutter etter at vaksinen er satt.
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Bivirkninger
Alle vaksiner har bivirkninger. De fleste milde og forbigående etter 1-2 dager. De første
vaksinene vi mottar i Norge rapporterer foreløpig om: Smerter og hevelse på
injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, muskel- og leddsmerter, frysninger og feber. Sjeldne
bivirkninger kan ikke utelukkes.
Ta kontakt med lege eller legevakt for vurdering, om du opplever uventede, kraftige eller
langvarige reaksjoner. Du kan også melde om bivirkninger selv via helsenorge.no
Registrering
Vaksinene registreres i journal og meldes til Sysvak, Nasjonalt register for vaksiner.
Vaksiner som er gitt vil bli tilgjengelig for deg på helsenorge.no
Transport:
De som ønsker tilbudet om vaksine, oppfordres til å organisere transport til
vaksinasjonsstedet selv. Ved ekstraordinært behov for bistand til transport,
ta kontakt på telefon: 32 86 68 03.
Dette nummeret blir betjent når vaksinasjonen starter.
For spørsmål som gjelder vaksinasjon
Ta kontakt på telefon 32 86 68 03.
Dette nummeret blir betjent når vaksinasjonen starter.
Vil du vite mer?
Ta kontakt med legen din og se på
Folkehelseinstituttets nettsider: www.fhi.no/kvp
Egenerklæringsskjema
Når du bestiller time vil du bli spurt om du er frisk, har hatt reaksjoner ved tidligere
vaksinasjon, bruker medisiner eller har andre helseproblemer. Dette gir viktig informasjon til
den som skal vurdere om du skal ha vaksine.
Med vennlig hilsen
Ane Wigenstad Kvamme
Kommuneoverlege
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