Vaksinasjonsplan covid-1 for Drammen
kommune
18. desember 2020

Vaksinasjonsplan

• Den første vaksinen forventes godkjent i Europa 23.
Desember
• De første vaksinene vil bli distribuert i Norge 24.
desember, settes fra 27. Desember
• Antas ca. 50 000 doser til Drammen 1. halvår

• Omfattende arbeid. Involverer flere av kommunens
virksomheter.

Forutsetninger og prioriteringer
• Å bli vaksinert er frivillig
• Norske myndigheter har inngått avtale om
leveranse av vaksine gjennom EUs
innkjøpssamarbeid
• Små delleveranser av vaksine over en
lengre periode
• Gradvis vaksinering til prioriterte grupper
• Føringer fra Folkehelseinstituttet (FHI) er lagt til
grunn for vaksinasjonsplanen
• Skal settes ca. 50 tusen doser i Drammen i
løpet av våren 2020
• Vaksine til 25 tusen personer a 2 doser
• 3 500 doser per uke

Anbefalte grupper og prioriteringer fra
FHI
• Beboere i sykehjem og
omsorgsboliger:
• 611 plasser på sykehjemmene i
Drammen kommune
• Eldre over 85+
• ca. 2.200 innbyggere i Drammen
• Eldre 75-84
• ca. 5.600 innbyggere i Drammen
• Eldre 65-74
• ca 10.000 innbyggere i
Drammen
• 18-64 med underliggende
sykdommer
• Helsepersonell

Gjennomføring av vaksinasjon i Drammen
kommune
• Flere vaksinasjonssteder
• Kort holdbarhet på første vaksinetype. Drammen
kommune vil derfor gjennomføre vaksinering:
• På våre institusjoner for innbyggere med
heldøgns omsorg (kommunens sykehjem)
• I hjemmet for tjenestemottakere som ikke kan
komme seg til vaksinasjonssted, fordelt etter
alderskategori
• Vaksinasjon av resten av befolkningen
fokuseres til noen få store
massevaksinasjonssteder inntil mer stabil
vaksine er tilgjengelig.
• Når/hvis stabil vaksine blir tilgjengelig,
planlegges vaksinering av risikopasienter hos
fastlegene.

Registrering av massevaksinasjon.
Vaksinasjonskort

• Vaksinering registreres umiddelbart i
systemet SYSVAK
• Innbyggerne kan selv hente ut fra
HelseNorge:
• Vaksinasjonskort/
dokumentasjon på tatt vaksine
• Informasjon om vaksinen

Vaksinasjon ved kommunens institusjoner
• Virksomhetene kartlegger hvem
som ønsker vaksine på hver
institusjon
• Sentralt team
fra Smittevernkontoret kommer
ut med vaksiner og utstyr
på vaksinedagen og
bistår. Vaksinene settes av
stedlige sykepleiere/vaksinatør

Vaksinasjon av øvrige personer i risikogrupper
• Massevaksinasjon på flere steder
• Planlagt kapasitet på 5000 per uke, mulighet for utvidelse
• Rekkefølge; Aldersinndeling, risikogrupper og helsepersonell
• Oppstart i Drammenshallen. Samfunnshuset i Mjøndalen,
Ebbestadhallen og Bydelshuset på Fjell er andre aktuelle lokaler
• Vaksine i hjemmet
Tjenestemottakere som ikke kan komme seg til vaksinasjonslokale
• Helsepersonell
Ved særlig høyt smittetrykk i helse og omsorgstjenesten kan det etter
nasjonale føringer bli aktuelt å prioritere opp vaksinering av helsepersonell
• Vaksinering på fastlegekontor
Det legges plan sammen med fastlegene for:
• risikogrupper i aldersgruppen 18-65 år
• Forutsetter vaksine med bedre holdbarhet. Fastlegene har ansvar for
oversikt over risikopasienter i aldersgruppen

Smittevernrutiner
Massevaksinasjon organiseres i
store arealer med god plass
mellom alle som skal
vaksineres
• tilgang til håndhygiene
• alt personell benytter
munnbind og
øyebeskyttelse
• alle som skal vaksineres
benytter medisinsk
munnbind
• renholdsrutiner og
regelmessig desinfeksjon av
kontaktflater igjennom
vaksinasjonsdagen.

Innkalling til vaksinering
• SMS kommer til innbyggerne i målgruppen via Varsling24
• Registrering til avtaletid gjøres via Helseboka (som i dag brukes til å
bestille koronatest)
• Lenke fra Drammen kommunes hjemmesider
• De som ikke har klart å registrere seg identifiseres og kontaktes via
telefon eller brev
• De som får SMS (avhenger av hvor mange doser som er
tilgjengelig) inviteres til å sette seg opp til time for vaksinering i
helseboka
• Settes da opp to timer med 21 dagers mellomrom
• Utarbeides kommunikasjonsplan for å sikre god og tilstrekkelig
informasjon om vaksineringen
• Basert på informasjonsmateriell fra FHI
• Lokale tilpasninger og innsatser

Stikkordsliste – Øvrige praktiske forhold
•
•
•
•

Smittevernoverlegen har overordnet ansvar for mottak og distribusjon av vaksiner.
Vaksinene leveres etter nasjonal avtale
Vaksiner skal leveres til Smittevernkontoret, Marienlyst Stadion, Schwartz gate 6, 3043 Drammen
Ved behov/ manglende kapasitet ved Smittevernkontoret distribueres vaksinene ut til egnede og på
forhånd avtalte lagringsplasser/kjølerom

• Ansvarlig person ved hvert lagringssted som påser korrekte lagringsbetingelser
• Det er etablert fryser til -75 grader på smittevernlagret på Sundland om denne type lagring skulle bli aktuelt
lokalt
• Vaksinasjonsutstyr og smittevernutstyr leveres og lagres på kommunens sentrale Smittevernlager

• Det er i planen ansvarssatt virksomheter og personer for forhold knyttet til kommunikasjon,
økonomi, rutiner og prosedyrer, strategi og dokumentasjon, IKT, timebestilling og logistikk, 1.
linje og innbyggerkontakt, personal, lokaler, transport m.v.

