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Informasjon og tilbud om koronavaksine
Dette brevet sendes til alle innbyggere i Stange kommune som er født 1947 -1956

Kommunene skal tilby innbyggerne koronavaksine. Vaksinasjon er en av de mest
effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Hovedmålet med
koronavaksine er å beskytte liv og helse for dem som er mest utsatt for alvorlig forløp
ved en koronavirusinfeksjon. Koronavaksinen er en del av det nasjonale
vaksinasjonsprogrammet og den er både gratis og frivillig å ta.
Stange følger nasjonale prioriteringer, og vaksinerer nå alle som er født i 1946 og
tidligere. I løpet av kort tid starter vi med prioriteringsgruppe 4. Du er i denne gruppen,
og vi ber deg lese nøye gjennom dette informasjonsbrevet.
Gruppe 4 består av innbyggere mellom 74-65 år (antall innbyggere i aldersgruppen er
2482 (SSB)) og innbyggere mellom 18-64 år med 6 definerte sykdomsgrupper som gir
særlig høy risiko for alvorlig forløp ved smitte av covid-19 (basert på informasjon fra
fastlegenes pasientlister):
•
•
•
•
•
•

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
Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Innbyggere 18-64 år med særlig høy risiko må prioriteres parallelt med, og i en del
tilfeller før, mange i gruppen 65-74 år uten underliggende sykdom.
Registrering
For at vi skal nå deg når det er din tur til å få vaksinen, ber vi om at du registrerer om
du ønsker vaksine eller ikke.
1. Du kan registrere deg selv. Finn informasjon om hvordan du gjør dette på Stange
kommunes hjemmeside, www.stange.kommune.no/koronavaksine
2. Du kan få hjelp av en pårørende eller nær bekjent. Finn informasjon på Stange
kommunes hjemmeside, www.stange.kommune.no/koronavaksine
3. Du kan få hjelp ved å ringe kommunens vaksinasjonstelefon, telefonnummer: 62
56 20 15.
Bestilling av time
Når du er registrert i vaksinekø, vil vi kunne kontakte deg på SMS når det er din tur i
køen. Du vil motta SMS fra Stange kommune om timebestilling. Dette vil kunne skje på
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kort varsel. Du bestiller time selv ved å klikke på lenken i SMSen. Invitasjonen til å
bestille time er personlig, - det er bare den som mottar SMS som kan bestille time. Du
bestiller time for dose 1 og dose 2. Hvis du mot formodning ikke får bestilt time selv
eller med hjelp av pårørende eller andre, kan du ringe koronavaksinasjonstelefonen tlf.
62 56 20 15. Telefonen er betjent virkedagene mandag-fredag kl. 09:00-11:00 og
12:00-14:00. Her må man påregne noe ventetid.
Har du spørsmål?
Er du i tvil om du bør ta koronavaksinen av medisinske årsaker, er det viktig at du
kontakter fastlegen din. Vaksinen kan i seg selv ikke gi korona. Dersom du får
bivirkninger som kan minne om smitte med korona, skal du være oppmerksom på at du
kan være smittet på annet vis. Får du mistanke om dette, er det viktig at du forholder
deg til gjeldende råd i forhold til isolering og testing.
Har du flere spørsmål kan disse rettes til koronavaksinasjonstelefonen.
På vaksinasjonsdagen
• Selve vaksineringen foregår ukentlig i Stangehallen, Ljøstadvegen 15, 2335
Stange.
• Dersom du blir syk eller havner i karantene er det viktig at du ikke møter opp på
vaksinasjonsstedet, men melder ifra til koronavaksinasjonstelefonen i Stange
kommune, tlf. 62 56 20 15.
• I vaksinasjonslokalet vil det være helsepersonell tilstede.
• Det anbefales at du har på deg en t-skjorte eller trøye slik at det er enkelt for
vaksinatøren å få satt sprøyta i overarmen din.
• Under vaksineringen sitter du sammen med andre.
• Etter vaksineringen må du sitte til observasjon i minst 20 minutter
• Du vil få utdelt munnbind på vaksinasjonsstedet hvis du ikke har dette selv, og du
må følge gjeldende råd i forhold til håndhygiene og avstand.
• På grunn av strenge smittevernregler slipper du dessverre ikke inn i
vaksinasjonslokalet lang tid før oppsatt time. Møt derfor ikke opp for tidlig.
• Husk å ta med legitimasjon.
Du kan lese mer om koronavaksinering her:
- Helsenorge: https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/
- Stange kommune: https://www.stange.kommune.no/koronavaksine
Med vennlig hilsen
Tove Nordli Selnes
Kommunalsjef, helse og omsorg
Stange kommune

