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Undertegnede ser at en rekke kommuner herunder vår nabokommune Øvre Eiker tilbyr drop-in 
vaksinering av både første og andre dose i juli.  
 
Med tanke på at Drammen kommune har fått ekstra vaksinedoser samt at vaksinering er den vedtatt 
fremste strategien å skaffe rask flokkimunitet i samfunnet stusser jeg over at Drammen kommune ikke 
har et slikt tilbud. FHI anbefaler, ifølge media,  nå til å forsere andre dose flere steder. 
 
Jeg stiller følgende spørsmål til rådmannen: 
 
1. Hva er bakgrunnen for at Drammen kommune har innstilt sitt vaksinasjonsprogram i juli mens en 

rekke andre kommuner opprettholder tilbudet? 
 

2. Hva er bakgrunnen for at Drammen kommune ikke tilbyr andre dose som drop-in men tvert imot 
har utsatt andre dose for en rekke aldersgrupper mens nabokommuner tilbyr dette? 
 

3. Hvordan korresponderer Drammen Kommunes vaksinestrategi med de oppdaterte rådene fra FHI? 
 

4. Kan jeg få en oversikt, grafisk eller kun tall av hvordan Drammen kommune står seg i vaksinering av 
befolkning i forhold til landssnittet, nabokommuner og kommuner av tilsvarende størrelse på 
landsbasis? 

 
Svar 
 
1. Drammen kommune var en av de 24 kommunene som ble geografisk prioritert for første dose av 

regjeringen. Det medførte at alle som så langt hadde registrert seg med ønske om vaksine i 
Drammen kommune, hadde fått tilbud om første vaksinedose i løpet av uke 27/28.  
 
Føringene fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Statsforvalteren har vært helt klare på at når «pluss-
kommunene» har fullført vaksinering av første dose må de melde fra, slik at leveransene til 
kommunene blir omdisponert til kommuner som ikke har vært prioritert. Om kommunene allerede 
hadde fått levert doser som man ikke fikk benyttet som første dose, skulle disse fortrinnsvis tilbys 
innbyggere fra omkringliggende kommuner som førstegangsdose. Helt unntaksvis kunne disse 
brukes til 2. gangs vaksinering av egne innbyggere.  
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I tråd med dette fikk Drammen kommune derfor ikke nye vaksiner levert til bruk i uke 29 og 30 i 
påvente av at «nøytrale kommuner» og «minus-kommuner» fikk fullført sine førstedoser. 
Vaksinasjonsriggen var derfor stengt i uke 29 og 30. I uke 31 tilbys første vaksinedose til de som 
fortsatt ikke har mottatt første dose. Kommunen jobber aktivt med å få tilbudt vaksine til de som 
ikke allerede har svart om de ønsker vaksine. Dette har medført at vi har ca. 1100 innbyggere som 
ønsker første vaksinedose i uken 31. I tillegg har vi 2000-3000 innbyggere som har registrert seg i 
vaksinekø, men som foreløpig likevel ikke har valgt å sette seg opp til time for vaksinering.  
 

2. Vi er ikke kjent med at andre kommuner har begynt å tilby andre dose som drop-in, men om så er 
tilfellet er dette ikke tråd med de føringene som er gitt fra FHI frem til 28. juli. Frem til dette var 
føringen fra nasjonale myndigheter at alle skulle settes opp med et intervall mellom vaksinedosene 
på 12 uker. 
 
28.juli kom det et oppdatert informasjonsbrev fra FHI om vaksinestrategien videre. Her ble det 
åpnet for at kommunen fremover kan bruke alle tildelte vaksinedoser både til videre 
førstegangsdoser eller til å fremskynde 2. dose. Nå som det nasjonalt er noe bedre vaksinetilgang 
fremskyndes nå vaksinetimen igjen, slik at intervallet i første omgang blir 9-10 uker.  
 
Det er i underkant av 40 000 personer som har fått kun én vaksinedose i Drammen og skal ha sin 
andre dose. Dette er et så stort antall personer at vi ikke har mulighet til å åpne for drop-in, men må 
i første omgang benytte timeavtaler. Kommunen skal sikre at det er minst 3 / 4 uker mellom 
vaksinedosene, og at det heller ikke går over 12 uker mellom vaksinedosene, og nasjonale føringer 
sier også at man i hovedsak skal tilby andredose først til dem som det er gått lengst tid siden første 
dose: https://www.fhi.no/contentassets/c96dc73150ec4df4965798a39ae3ba97/informasjonsbrev-
nr-24-om-koronavaksinasjonsprogrammet.pdf 
 

3. Drammen kommune følger til enhver tid føringene som kommer nasjonalt fra FHI og Statsforvalter 
for hvordan vaksineringen skal gjennomføres.  
 

4. VG får tall direkte fra FHI/SYSVAK og deres oversikt er nok den enkleste oversikten å trekke ut tall 
for til sammenlikning; https://www.vg.no/spesial/corona/vaksinering/norge/?utm_source=coronav-
new-front&utm_content=vaksineringVerden 
Alternativt kan man få ut absolutte tall fra SYSVAK sin statistikkbank: 
https://statistikk.fhi.no/sysvak/antall-
vaksinerte?etter=diagnose&fordeltPaa=geografi&diagnose=COVID_19&kommune=3005 
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