Pressemelding fra vaksineteamet i Lyngdal kommune:

300 doser de neste to ukene
I løpet av de kommende to ukene vil det i Lyngdal bli satt over 300 nye
doser med Covid19-vaksine. Vaksineringen av beboere i institusjon og
omsorgsboliger er nå fullført.
I aldersgruppen over 85 år har 127 personer utenfor institusjon meldt seg for å få
vaksine. I denne aldersgruppen er vaksineringen 72 prosent fullført.
Aldersgruppen det nå jobbes med å vaksinere er 75 til 84 år. Her er fullføringsgraden
per fredag 26. februar 19 prosent.
I aldersgruppen 65+ har så langt 1310 personer meldt seg for å få vaksine. Når
vaksineringen av denne gruppen starter er foreløpig uvisst, ettersom leveransene av
vaksinedoser fra uke til uke er uforutsigbare.
•

Det er fortsatt mulighet for innbyggere over 65 år å registrere seg hvis de ønsker
vaksine. Da ringer de 979 99 600.

Dette er planen for uke 9 og 10:
•

•

Uke 9
o Det settes 100 doser AstraZeneca på helsepersonell
o Det settes 102 doser Pfizer-vaksine på eldre over 85 år og eldre i gruppen
75-84 som skal ha dose to
o Ingen nye Pfizer-doser neste uke for dose en-vaksinering
Uke 10
o Det settes 102 doser Pfizer
o 62 av disse settes på eldre i gruppen 75-84, som skal ha dose to
o 40 vil bli innkalt i samme gruppe for dose en

Status vaksinering utenfor institusjon:
Gruppe

Påmeldt totalt

Har fått en
dose

Har fått to
doser

Har ikke fått
pr nå

Prosent
fullført

Over 85

127

39

72

16

72%

75-84

472

129

24

319

19%

– Det er flere grunner til at gruppen over 85 år ennå ikke er fullført. Det er ikke alle som
har vært fysisk i stand til å motta vaksinen, og noen trenger legetilsyn hjemme for å
kunne få vaksinen. I tillegg har flere meldt seg på underveis, samt at det har vært litt
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logistiske utfordringer og at antallet vaksiner vi mottar er uforutsigbart, sier vaksinekoordinator Ronny Bjørnevåg.
Denne uken, altså uke 8, mottok Lyngdal kommune 100 doser med AstraZenecavaksinen. Disse ble ifølge Bjørnevåg forbeholdt helsepersonell. 90 av disse ble satt på
kommunalt helsepersonell, mens de resterende 10 ble satt på helsepersonell som jobber
ikke-kommunalt. Eksempelvis innenfor tannpleien.
Fra før har Lyngdal også holdt av 20 prosent av Pfizer-dosene til helsepersonell. Dette i
tråd med statlige føringer. 59 av disse er satt på kommunalt helsepersonell, og 4 på ikkekommunalt helsepersonell.
Prioriteringen av helsepersonell følger denne tabellen:
Smittevernlege /
Kommuneoverlege
Fastlege
Personell
Luftveisklinikk
Personell på fastlege
kontor med pasient
kontakt
Personell institusjon
Personell i
hjemmesykepleie
Personell på
helsestasjonen
Personell i Rus
tjenesten
Fysioterapeuter
Tannlege
Personell i
habiliteringstjenesten
Personell
servicesenter helse og
velferd

Prioriteringen over er gjort med bakgrunn i smitterisiko og i hvilken grad personell er
kritisk og vanskelig å erstatte ved isolering eller karantene. Samt i hvilken grad
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personell i gruppen gir nødvendige tjenester som det vil være større etterspørsel etter
ved økt covid19-smitte.

Kontaktperson
For ytterligere spørsmål rundt vaksinasjonsprogrammet i Lyngdal kommune, må
koordinator Ronny Bjørnevåg kontaktes. Han treffes på telefon 945 06 062, eller epost
Ronny.Bjornevag@lyngdal.kommune.no
Med vennlig hilsen
Ole Aa. Brattfjord, informasjonsleder
Mobil: +47 901 31 726

Lyngdal fredag 26. februar 2021

Kai Stokkeland (klinisk avansert sykepleier), Mette Biktjørn (sykepleier) og Hilde Møskeland
(sykepleier) trekker opp og blander vaksine før den settes på innbyggere. Fra glass som i
utgangspunktet er garantert å inneholder fem doser, henter de ut seks. Foto: Ronny Bjørnevåg,
Lyngdal kommune
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