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Informasjon om koronavaksinasjon til innbyggere i aldersgruppen 18-64 år   

Du mottar dette brevet fordi du er i aldersgruppen 18-64 år, og kan nå registrere ditt ønske om vaksine. 
Har du fått vaksine kan du se bort fra denne informasjonen.  
 
Dersom du tilhører en risikogruppe vil du motta invitasjon til vaksinasjon de nærmeste ukene, hvis du 
ikke allerede har fått invitasjon. Fastlegene har meldt inn innbyggere i risikogruppene til kommunen.  
 
Vaksinasjon er én 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 koronavirus. 
Du oppfordres derfor til å ta imot tilbudet om vaksinasjon når det blir din tur.  
 
Kommunen starter snart med vaksinasjon av innbyggere som ikke er definert i risikogruppe. Drammen 
kommune mottar vaksiner ukentlig. For at vi skal nå ut til deg som innbygger når det er din tur til å få 
vaksinen, ber vi om at du registrerer om du ønsker vaksine eller ikke. Dette kan du gjøre selv, eller du 
kan få noen til å hjelpe deg.  
 
Slik registrerer du deg i vaksinekøen:  
 

Du kan registrere om du ønsker vaksine eller ikke, på én av de følgende tre måtene:  
 

1. Du registrerer deg selv  
o Gå inn på Drammen kommunes nettside (www.drammen.kommune.no/vaksine). Vi 
anbefaler at du gjør registreringen ved hjelp av datamaskin eller nettbrett og bruker 
nettleseren Google Chrome.   
o Trykk på lenken for vaksineregistrering («Registrer deg til vaksine her»). Du kommer da 
inn på Drammen kommunes portal for Helseboka. 
o Logg deg inn gjennom ID-porten ved å bruke BankID, Buypass eller Commfides. 
o Her skal du registrere fødsels- og personnummer, mobiltelefonnummer og svare ja/nei 
om du ønsker vaksine. Dersom du selv ikke har mobiltelefon, må du registrere 
mobiltelefonnummeret til noen som også kan bistå deg når det blir din tur til å bestille time 
til vaksinasjon. 
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2. Du trenger hjelp til å registrere deg og får hjelp av pårørende eller nære bekjente  

o Gå inn på Drammen kommunes nettside (www.drammen.kommune.no/vaksine). Vi 
anbefaler at dere gjør registreringen ved hjelp av datamaskin eller nettbrett og bruker 
nettleseren Google Chrome  
o Trykk på linken for vaksineregistrering («Registrer deg til vaksine her»). Dere kommer da 
inn på Drammen kommunes portal for Helseboka.   
o Den som hjelper deg, logger seg inn via ID-porten med BankID, Buypass og Commfides.  
o I Helseboka skal dere registrere ditt fødsels- og personnummer, ditt 
mobiltelefonnummer dersom du har telefon, og svare ja/nei på om du ønsker vaksine. 
Dersom du selv ikke har mobiltelefon, må du registrere mobiltelefonnummeret til noen som 
også kan bistå deg når det blir din tur til å bestille time til vaksinasjon.   

 
3. Du har ikke mulighet til å benytte deg av alternativ 1 eller 2 og må ringe vaksinetelefonen  

o Ring vaksinetelefonen på 32 04 44 44   
o Her får du nødvendig hjelp for å bli registrert i vaksinekø   
o Vær oppmerksom på at det kan være lang ventetid på telefonen  

 
Dersom du har registrert at du ønsker vaksine, vil du bli varslet på SMS når det åpnes for at du 
kan bestille time til vaksinering. Drammen kommune følger Folkehelseinstituttet sin prioriteringsliste for 
vaksinasjon. Fremdriften i vaksinasjonen av innbyggerne i Drammen kommune avhenger av hvor mange 
vaksinedoser kommunen får levert hver uke. 
 
Har du oppgitt en annen persons telefonnummer, må du forsikre deg om at vedkommende varsler deg 
når det kommer en SMS fra Drammen kommune om at det er mulig å bestille tid til vaksinasjon. Du må 
da ringe vaksinetelefonen for bestilling av time.  
 
Vaksinen er gratis, og den består av to doser. Når du bestiller time til den første vaksinedosen, vil det 
automatisk opprettes en ny timeavtale til deg for den andre dosen.  
 
Vi gjør oppmerksom på at telefonnummer 32 04 44 44 bare skal brukes til vaksineregistrering og 
timebestilling for de som ikke kan gjøre dette digitalt.  
 
Følg med på Drammen kommunes hjemmeside (www.drammen.kommune.no/vaksine) for fortløpende 
informasjon om koronavaksinering.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Anette Solvang 
Avdelingsleder Helsetjenester 

Madli Johanne Haaheim Indseth 
Virksomhetsleder Helsetjenester 
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