
 

Tilbud om koronavaksine til befolkningen 
Vi regner med at vi kan begynne å vaksinere befolkningen i løpet av februar etter at vi begynner å bli 

ferdige med de aller eldste. Dette er prioriteringsrekkefølgen: 

Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper 
Alder 75-84 år   
Alder 65-74 år  
OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:   
 

• organtransplantasjon 

• immunsvikt 

• hematologisk kreftsykdom siste fem år  

• annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende 

behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)  

• nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon  

• kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon 

Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:   

• Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  

• Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer   

• Diabetes   

• Kronisk lungesykdom 

• Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere) 

• Demens   

• Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)   

• Hjerneslag   

• Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom 

og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege. 

Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5  
Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5  
Alder 55-64 år  
Alder 45-54 år  
*Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller 

kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom.   

Vi vet ikke hvor mye vaksine vi får enda, heller ikke hvilken vaksine vi får mest av, men du vil snart bli 

kontaktet på telefon for at vi skal få en oversikt over hvem som vil ha koronavaksinen. Så snart dette 

blir klart og det blir din tur i vaksinekøen, vil du få en innkalling på telefon/sms. Vi kommer til å 

organisere vaksineringen slik vi gjorde det under høstens influensavaksinering, forskjellen er at den 

enkelte vil få innkalling til et bestemt tidspunkt.  

 



 

HUSK: 

Du må ikke møte til vaksinasjon dersom: 

Du er syk, heller ikke med lette luftsveissymptomer 
Du er i karantene, isolasjon eller venter på svar på koronatest 

Si fra, og du får ny time. 
 

 
Dersom du tar blodfortynnende, er det en fordel å få vaksinen før dagens dose, men det er ikke helt 

avgjørende. 

Mulige bivirkninger 
De aller fleste bivirkningene oppstår 1-2 dager etter vaksinasjon og er milde/moderate og går over 
etter noen dager. Bivirkninger er generelt mildere etter 1. dose og blant personer ≥ 65 år. De 
vanligste rapporterte bivirkningene er: 

• Smerter og hevelse på injeksjonsstedet 

• Tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber 

• Et mindre antall vaksinerte kan få mer kraftige lokale og systemiske bivirkninger 

• Man vet ikke nok om langtidsvirkningene og varigheten av vaksinene enda.  
 

 

Du trenger ikke melde deg på til vaksinasjon, du blir kontaktet. 

Forbered deg på om du vil ta imot tilbudet om vaksine eller ikke.  

Ta kontakt med Koronatelefonen dersom det er spørsmål! 

 

K O R O N A T E L E F O N E N 

94784360 

 

Det blir utdelt munnbind når du kommer til vaksinering som alle må ta på.  
Alle må vente i min 20 min etter vaksinering.  

VIKTIG!  
Si fra om du ikke kan møte til tildelt time, da kan en annen få plassen din! 
Dersom det er kø, er det viktig å holde avstand på min. 1 m i køen. 

Det er den enkeltes ansvar! 


