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Undertegnede har mottatt en rekke henvendelser om Drammen kommunes vaksinestrategi. Drammen 
kommune har fra Regjeringen mottatt ekstravaksiner fra Staten. Jeg forstår det dithen at disse 
vaksinene enda ikke er mottatt, men vil komme innbyggerne til gode i løpet av sommermånedene. 
 
I mellomtiden så vil strategien kommunen følger kunne få stor betydning for gjenåpning av samfunnet. 
Dersom man ønsker en større grad av flokkimmunitet i samfunnet for å forsvare en gjenåpning så vil 
antall mennesker som har mottatt første vaksinedose få stor betydning. 
 
Dette har også vært nevnt av FHI. -At man kan utsette andre doser for en større del av befolkningen og 
dermed kunne gi førstedose til flere for å oppnå en større grad av flokkimmunitet. Som igjen begrenser 
smittespredningen og fremskynder gjenåpningen. 
 
Når man følger Drammen kommunes vaksinering kan det synes som man prioriterer å gi andre doser til 
de som allerede har fått første fremfor å gi førstedose til en større del av befolkningen. 
 
Spørsmål til rådmannen: 
 
Hvordan er vaksinestrategien til Drammen Kommune i henhold til dette punktet? Prioriterer man å gi 
flere førstedoser og dermed utsette enkelte andredoser? 
 
Svar 
 
Drammen kommune forholder seg til de nasjonale retningslinjene for intervallet som skal være mellom 
1. og 2. dose for de ulike prioriteringsgruppene.  
 
FHI informerte ut om økt vaksineintervall fra 6 til 12 uker for mRNA vaksinene 30.4 med virkning fra 
tidligst 3.5 og uten tilbakevirkende kraft. Utvidelsen gjelder kun for prioriteringsgruppe 8-9 samt 18-44 
åringer (nå kalt prioriteringsgruppe 10 og 11).  
 
Det er riktig som spørsmålsstiller har registrert at de fleste dosene de siste ukene har gått til 2. gangs 
doser, dette gjelder nasjonalt også. Det er fordi man nå har kommet til tiden hvor det har gått 6 uker fra 
vi fikk relativt store leveranser av første dose mRNA vaksine til risikopasienter hvor man ikke skal 
forlenge doseintervallet, samtidig som det er gått 12 uker siden vi fikk store leveranser av AstraZeneca 
vaksinen som ble brukt til helsepersonell som nå da skal ha påfyll av 2. dose mRNA vaksine for å sikre at 
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helsepersonellet vårt har god beskyttelse videre. De få førstegangsdosene som har vært tilgjengelig har i 
hovedsak vært brukt til å fullføre etternølere og gjenstående i gruppe 1-7. Fra og med denne uken er vi 
over i gruppe 8 og intervallet er endret til 12 uker for disse.  Kommunen følger altså gjeldene 
retningslinjer fra FHI og endrer ikke doseintervall lokalt utover dette. 
 
https://www.fhi.no/nyheter/2021/utvider-tidsintervall-mellom-forste-og-andre-vaksinedose-slik-at-
flere-blir/ 
 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fhi.no%2Fnyheter%2F2021%2Futvider-tidsintervall-mellom-forste-og-andre-vaksinedose-slik-at-flere-blir%2F&data=04%7C01%7CAnne.Hilde.Crowo%40drammen.kommune.no%7Cf23a7077957941df7d4708d9260516e2%7Cf602a20a3d6c4584a01472a3939f57fe%7C0%7C0%7C637582625555688465%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fq1BuI8JlccpCbDpyoGJJ0n%2FF6eCWME%2Fjg%2BSWvt1Qxk%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fhi.no%2Fnyheter%2F2021%2Futvider-tidsintervall-mellom-forste-og-andre-vaksinedose-slik-at-flere-blir%2F&data=04%7C01%7CAnne.Hilde.Crowo%40drammen.kommune.no%7Cf23a7077957941df7d4708d9260516e2%7Cf602a20a3d6c4584a01472a3939f57fe%7C0%7C0%7C637582625555688465%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fq1BuI8JlccpCbDpyoGJJ0n%2FF6eCWME%2Fjg%2BSWvt1Qxk%3D&reserved=0

