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14.01.2021, presentasjon politisk rådene 



Ukentlig meldte tilfeller av covid-19 i Asker 



Status smitteutvikling 

Stor usikkerhet om utviklingen pga:  

• Økt sosial aktivitet i jul og nyttår 

• Høyt smittetrykk i og omkring Oslo 

• Importsmitte 

• Muterte virusvarianter 

• Få testede 

• R-tallet er estimert til 1,4 i Norge 

Vi er i en mulig ny smittebølge og med en bekymring for en overbelastning av helsetjenesten, TISK og 

vaksinasjonsprogrammet. 
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Vurdering av risikonivå 

• Indikatorene for Asker kommune ligger mellom risikonivå 2 og 3. Utvikling i bo 
og arbeidsregion tatt i betrakting (nivå 5) er det mer sannsynlig at kommunen 
ligger på risikonivå 3 med relativt stor potensiale for utvikling til nivå 4. Reising 
rundt i landet gjennom julen kan ha bidratt til økt smittespredning i flere av 
landets fylker. Forsterkede smitteverntiltak nasjonalt og lokalt er innført de 
første to ukene av 2021 for å bryte denne trenden. Risikoen for Asker 
kommune er sannsynligvis redusert etter tiltakene innført i uke 1 men 
effekten av dette vil tidligst være mulig å se etter 14 dagers perioden.  

• Konklusjon: Asker kommune vurderes å være på risikonivå 3 (økende smitte) 
med potensiale for utvikling til nivå 4(utbredt spredning). 

 



Vaksinasjonsplan 
 

Asker kommune 



Nasjonale krav og forankring 
• Planen er forankret i nasjonal lov og forskrifter samt veiledere 

• etablere rutiner for samarbeid mellom de kommunale tjenestene, inkl. 
fastlegene 

• gi nødvendig informasjon til befolkningen om 
vaksinasjonsprogrammet, hvordan vaksinasjon er organisert lokalt og 
hvor de kan få gjennomført vaksinasjon  

• Gjennomføre vaksinasjon av eget helsepersonell  
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Operativ planlegging for tre ulike situasjoner 
Planen beskriver ansvarsforhold, organisering og gjennomføring av 
massevaksinasjon mot Covid-19 i Asker kommune.  

1. Kombinert sentralisert og desentralisert vaksinering hvor 10% av befolkningen vaksineres i uken (7200 personer) over 10 uker 

2. Desentralisert vaksinering av prioriterte grupper (risikogrupper, helsepersonell og samfunnskritisk personell), deretter resten av 

befolkningen over 10 uker 

3. Sentralisert massevaksinering av hele befolkningen ila få uker, 25% ukentlig i 4 uker 
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Ansvarsforhold 
 
• Overordnet: kommunedirektør 

• Faglig ansvar: smittevernoverlege 

• Daglig gjennomføringsansvar: vaksinasjonskoordinator og smitteverngruppe for vaksinasjon 

• Lageransvarlig: styre mottak og lagring av vaksiner samt vaksinasjonsutstyr og nødvendig smittevern 
utstyr 

• Transportansvarlig: planlegger logistikk på vaksine leveranse internt 

• Kommunikasjonsansvarlig: ansvar for gjennomføring kommunikasjons  

• Fastlegene: vaksinerer egen listepasienter etter avtale 
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Utfordringsbildet 
• Usikkerhetsfaktorer:  

• Leveransesituasjon og logistikk 

• Variabilitet i vaksinetilgang og behov 

• Utvikling av øvrig smittesituasjon 

• Usikkert og skiftende beslutningsgrunnlag – informasjon til 
kommunene er ferskvare med kort holdbarhet 

 

• Behov for fortløpende oppdatering av plan og lokal tilrettelegging 
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Litt mer om planen 
• Avklaring av ansvarsfordelinger, roller og ressursbehov i operative 

fase.  

• Utarbeidet rutiner og avklart digitale systemer man skal bruke for å 
administrere og gjennomføre vaksinasjonen.  

• Vurdert lokasjoner for lager og vaksinering samt tilgang nødvendig 
utstyr 

• Opprettet et samarbeid med virksomheter og eksterne aktører som 
skal delta i vaksinasjonen  

• Planlagt opplæring til de som skal delta i vaksineringen  
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forts 
• Planlegges innledningsvis et vaksinasjonslokal, vil økes til to lokaler 

ved behov  

• Har oversikt over antall personer i definerte prioriterte gruppe i 
samarbeid med fastlegene 

• Kommunikasjonsplan 
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Prioriteringer 1 – prioritering av risikogrupper 
Beskrivelse 

1 Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper 
2 Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper 
3 Alder 75-84 år  
4 Alder 65-74 år og  Enkelte personer med høy risiko 18-64 år 
5 Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand 
6 Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand 

7 Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand 
8 Alder 55-64 år  
9 Alder 45-54 år 
(10) (Øvrig befolkning) 
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Hvordan få avtale om vaksinering? 
• Alle i prioriterte grupper blir kontaktet med tilbud om vaksine 

• Det brukes digitalt bestillingssystem for å sette opp disse timer, inkl. 
avtale om time for dose nr. 2 

• Ved massevaksinasjon kan time bestilles på nettet eller pr telefon 

• Det opprettes en servicetelefon med informasjon om vaksinering 

• Nettsider med fortløpende oppdatert informasjon om vaksinering 
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Litt om vaksinene 
• To vaksiner godkjent pr i dag, 2 venter på godkjenning 

• Ca. 95% beskyttelse  

• Milde og moderate bivirkninger som går over etter få dager 

• Sjeldne tilfeller av alvorlig bivirkninger hos de som har hatt alvorlig 
allergisk reaksjon tidligere 

• To doser, gratis 

• Kort holdbarhet – logistikk er viktig, viktig at folk møter opp til 
vaksinetime 
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Gjennomføring - tidsperspektiver 
• Vaksinering sykehjem og 85+ år: første doser januar 2021, ferdig vaksinering medio februar 2021 

• Inntil 20% av tildelte vaksiner i januar kan fordeles til helsepersonell (sannsynlig beregnet å gjelde inntil 200 doser) 

• Vaksinasjon 75-84 år: oppstart februar på fastlegekontor samt eventuelt sentralt kommunalt vaksinasjonssted 

• Vaksinasjon 65-74 år og høyrisikogrupper: mars og april 2021: fastlegekontor og kommunalt vaksinasjonssteder 

• Øvrige risikogrupper og befolkning:  

– Massevaksinasjon over 8-10 uker oppstart mai/juni, ferdigstillelse juli/august 

– Kombinert sentralisert og desentralisert vaksinasjon etter vaksinetilgang fra FHI – ferdig høst 2021? 
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Gjennomføring – personal 
• Kommunen: Vaksinasjonsteam bestående av 3-5 personer + støttepersonell 

• Kommunen: Vil kunne foregå over 10-12 uker i store lokaler 

• Kommunen: Gjennomføres med kommunale ressurser (vaksinatører, støttepersonell, beredskapspersonell) 

• Kommunen: Sannsynlig oppstart mars 

• Samarbeid med frivilligheten 

 

• Fastleger: vaksinering av egne listepasienter i risikogrupper 

• Fastleger: sannsynlig oppstart februar/mars 
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Koronavaksinering i gang i Asker 
 
• Det ble satt 267 vaksiner i uke 1 
• Varslet inntil 252 doser i uke 2 og 204 doser i uke 3 
• Utarbeidet vaksinasjonsplan  
• Følger kommunale- og nasjonale føringer 
• Regjeringen fastsetter prioriteringsrekkefølgen 
• Kommunene kan vaksinere inntil 20 % av dosene i 

januar til helsepersonell 
• Samarbeid med fastlegene 

 



Takk! 
Ass. Kommuneoverlege Kjell D. Sørli 
Vaksinasjonskoordinator Mari Ranneberg-Nilsen 
 

14.01.2021 
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