
INFORMASJON OM VAKSINERING MOT KORONA 

Dette brevet sendes til de som tilhører en prioritert gruppe som vil få vaksine mot korona i første 
runde (se lenger ned). 

Kommunen vil etter nyttår motta vaksiner i flere omganger. Vi vet ikke hvor ofte og hvor mange 
vaksiner vi mottar hver gang. Derfor sender vi ut denne informasjonen slik at du er forberedt når vi 
tar kontakt med deg for å sette opp time. Når vi ringer deg, vil får du time i løpet av noen få dager.  

De som vil bli vaksinert i første runde er: 

1. Beboere i sykehjem  

2. Alder 85 år og eldre 

3. Alder 75-84 år  

4. Alder 65-74 år  

Du blir kontaktet av fastlege eller av kommunen per telefon for vaksinasjon 
når det er din tur.  
Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Vaksineringen vil skje på Vonheim samfunnshus bortsett fra de som får time hos sin fastlege. Du må 
selv ordne transport til Vonheim eller legekontoret. Det vil være folk til stede på parkeringsplassen 
ved Vonheim som kan hjelpe deg om du trenger det. 

Vi minner om at de vanlige smittevernreglene om å holde avstand gjelder også under 
vaksineringen og alle skal bruke munnbind inne på Vonheim. Dette blir delt ut ved ankomst. 

Vaksinen må gis to ganger med 3 ukers mellomrom og gis med sprøyte i overarmen. De fleste får 
beskyttelse 1-2 uker etter andre vaksinedose. Når du har fått vaksinen må du vente i minst 20 min. 
for å se at du ikke har noen reaksjon på vaksinen. Vaksinasjonen er testet i store studier på mange 
tusen mennesker. De vanligste bivirkningene er: 

• Vondt på stikkstedet 
• Trøtthet 
• Hodepine 
• Vondt i kroppen 
• Frysninger og feber 

Disse bivirkningene er ubehagelige, men går over etter få dager. 

Vedlagt følger et skjema som vi ber deg fylle ut samme dag som du skal vaksineres. 

Det er frivillig å ta vaksinen, men helsetjenesten oppfordrer sterkt alle i målgruppen til å ta den. 

Om du har spørsmål knyttet til time eller vaksineringen så kan du ringe Skiptvet kommune, 
sentralbordet på tlf. 69 80 60 00. Det vises også til informasjon på kommunens hjemmeside. 

 

 
Skiptvet, den 23.12.20 

 

Med vennlig hilsen 

Vaksinasjonsteamet i Skiptvet kommune 
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