
Svar på spørsmål i fra KU-leder i fra kommunedirektør, 25.01.21 

 

1. Vaksineringsplan  

Vaksinasjonsplan ble sendt Statsforvalteren innen den fristen de satte som var 18. desember 

2020. Denne er omfattende og godt gjennomarbeidet – og godkjent også fra Statsforvalteren. 

2. Prioritering lokalt (utsatt helsepersonell, hvem er det?)  

Vi følger føringene fra FHI, der personer som er i pasientkontakt, OG har en kompetanse som er 

vanskelig å erstatte, prioriteres. Vi har vaksinert 3 fastleger, 1 helsesykepleier, 1 bioingeniør, 1 

hjemmetjenesten (natt), 1 sykehjem (natt).   

Neste runde blir fastleger/legevaktsleger, og hjelpepersonell på legesenteret prioritert (totalt 9 

stk). Dette i tråd med føringer fra FHI. 

3. Framdrift  
Man har vel oversikt over gruppene og så noenlunde tilgang på vaksine?  

Vi har god oversikt over gruppene som skal ha vaksine, og vi får fortløpende informasjon om hvor 

mange vaksinedoser vi får.  

Vi fikk de første vaksinedosene i uke 1, og får hver uke ulikt antall doser levert på tirsdager. Vi 

har vaksinert begge sykehjemmene, og startet med risikogruppene (de aller eldste). 

4. Tidfesting; når kan de ulike gruppene regne med å bli innkalt? Hvordan? Hvor?  

Alle innbyggere over 65 år har fått SMS og brev med tilbud om vaksine. Mange har meldt at de 

ønsker det, og det foreligger en liste som hele tiden oppdateres. Når vi fortløpende får vaksiner 

kaller vi dem inn til helsestasjon for vaksinering. Foreløpig får vi få doser, og derfor gjør vi det 

slik. Når massevaksineringen forhåpentligvis starter i februar, vil vi sende SMS med tidspunkt til 

alle som ønsker vaksine. Da rigger vi til i Verket, og gjør slik det ble gjort under 

influensavaksineringen. Vi har gode erfaringer fra denne vaksineringen, og rigger derfor 

massevaksineringen på samme måte. 

5. Er det mulig å meddele ukentlig hvordan man ligger an? (konkret!, pressemelding?)   

Dette er et viktig punkt, og vi gjør dette allerede. Røros kommune har satset mye på 

kommunikasjonsarbeid under hele pandemien. Derfor har vi også valgt å lage en egen 

informasjonsside under koronainformasjonen som omhandler vaksinering. Her finnes også en 

link til FHI der du kan søke på din egen kommune – og få opp statistikk over hvordan status er. 

Jeg legger ved lenken her. I tillegg er det godt mulig også å legge ut en ukentlig oppdatering fra 

oss, på samme måte som vi ukentlig legger ut informasjon om hvilket risikonivå vi befinner oss 

på. Det har også gjennom pandemien vært god dialog mellom oss v/kommunalsjef og eldrerådet. 



De har også før jul fått spesifikk informasjon om vaksinasjonen. Dette følger vi opp i dialog med 

de ved behov. 

https://roros.kommune.no/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronavaksinen/ 
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