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Du har fått tilbud om koronavaksine  
Vaksinen settes som to doser i.m. og dette er tilbud om første dose. Den andre for denne vaksinen 

skal gis 9-12 uker etter den første, antakeligvis i uke 18. Allerede første dosen gir en betydelig 

beskyttelse, særlig mot alvorlig forløp. Det er frivillig å ta vaksinen, men det er forutsatt at de som tar 

første dose også tar andre dose. Dersom du ikke ønsker å motta vaksinen, så ber vi om at du gir 

beskjed snarest til din leder.  

Vaksineringen din er en kritisk oppgave på vaksinasjonsdagen, og må prioriteres før andre 

oppgaver. Vi planlegger å vaksinere mange samtidig i 5 minutters takt. Det er svært viktig at man 

kommer presis og planlegger dagen etter det!  

Du vil måtte vente i 15 minutter på nærliggende observasjonsrom etter vaksineringen pga. mulige 

straksreaksjoner. Har du hatt alvorlige allergiske reaksjoner, særlig anafylaksi på mat/medikamenter 

kan denne tiden bli utvidet til 1 time. Forventer du at du må vente en time og er satt opp i slutten av 

dagen ber vi deg å ta kontakt med 948 10 422. Ved kraftige straksreaksjoner ved tidligere 

vaksineringer ønsker vi at du avventer vaksinasjonen.  

Inntil videre skal du, selv om du mottar vaksine, følge smitteverntiltak videre. Foreløpig gir vaksine 

ikke fritak fra eventuell karantene.  

Vaksinen er foreløpig ikke godkjent for de over 65 år eller for de som er mellom 18 og 64 som 

har høy risiko for alvorlig forløp 
Slik godkjenning kan komme i fremtiden når mer data foreligger, inntil videre kan disse gruppene 

ikke få denne vaksinen. De med høy risiko for alvorlig forløp er:  

 Organtransplantasjon 

 Immunsvikt (immundempende behandling omfattes ikke av det punktet) 

 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 (f.eks. ALS, Downs syndrom)  

 kronisk nyresykdom og nyresvikt 

Avklar med din fastlege på forhånd dersom du har spørsmål. Dersom du ikke kan ta vaksinen, gi 

beskjed til din leder. 

Gravide/ammende 
På grunn av begrenset erfaring skal gravide foreløpig ikke vaksineres. Ammende kan få vaksine.  

Gjennomgått covid-19 sykdom 
Har du gjennomgått sykdommen ønsker vi at du avventer vaksinering inntil videre.  

Orkdal 
Det vil bli satt opp en egen vaksineringsdag på Orkdal når vi har oversikt over antall som skal 

vaksineres.   

  



Praktisk info:  
Sted: Nevrosenter Øst, underetasjen U1 

Tidspunkt: vil bli formidlet med SMS. Vennligst kom presis til oppsatt tid for å unngå kø. 

 

Om vaksinen 
Mer detaljert informasjon om Covid-19 vaksinen fra 

AstraZeneca finnes bl.a. i Felleskatalogen. 
COVID-19 Vaccine AstraZeneca «AstraZeneca» - Felleskatalogen 

 

Ved bivirkninger 
Ved bivirkninger er det viktig å rapportere disse. Helsepersonell bør melde på melde.no, alternativt 

kan det gjøres i helsenorge.no. 

Bivirkninger som er rapportert er vanlige bivirkninger for vaksiner som feber, slapphet, muskelverk, 

kvalme, samt lokale reaksjoner ved innstikkstedet (rødme, ubehag/smerter). Det er rapportert et 

fåtall anafylaktiske reaksjon mot innholdsstoffer.  

Vurderes smertestillende etter vaksinasjon er paracetamol å foretrekke.  

 

På vaksineringsdagene kan man kontakte telefon 948 10 422 for akutte avklaringer som 

avbestillinger, forsinkelser mm.  

Informasjon på Kilden: Flere 
ansatte får tilbud om 
koronavaksine 

https://www.felleskatalogen.no/medisin/covid-19-vaccine-astrazeneca-astrazeneca-685463
http://melde.no/
http://helsenorge.no/
http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/stolav/Nyheter/Sider/Flereansattef%C3%A5rtilbudomkoronavaksine.aspx
http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/stolav/Nyheter/Sider/Flereansattef%C3%A5rtilbudomkoronavaksine.aspx
http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/stolav/Nyheter/Sider/Flereansattef%C3%A5rtilbudomkoronavaksine.aspx

