Korona-situasjonen og
vaksinering
Kontrollutvalget 27. april 2021

Status
• Noen nye smittede i Gausdal i og rundt påsken. Hytteeiere og fastboende. Få
nærkontakter satt i karantene som følge av det.
Situasjonen rundt Skei caravan førte til over 20 smittede, fordelt på mange
kommuner på Østlandet.
• Vi følger nasjonale regler og anbefalinger, men hadde lokal forskrift om
munnbind i påsken, og til 11. april.
• Kommunens rolle og ansvar i koronasituasjonen er bl.a.
- TISK: testing – isolering – smittesporing – karantene
- Koronatelefonen
- Vaksinering
- Informasjon (hjemmeside, info.skriv, SMS til befolkningen)
- Tilsyn med smitteverntiltak (serveringssteder, butikker, alpinanlegg)
• Vaksineringen pågår, i henhold til nasjonale føringer.

Vaksinering
Eldre, risikogrupper og helsepersonell prioriteres.
Dette er den nasjonale prioriteringsrekkefølgen per nå:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
Alder 75-84 år
Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp
Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
Alder 55-64 år
Alder 45-54 år

Oslo forfordeles noe i antall vaksiner.

Vaksinering
• Digital løsning utviklet av KS:
Fiks folkeregister
• Kommuner som bruker Fiks
folkeregister, kan hente ut
informasjon om hvilke innbyggere,
basert på alder, som skal vaksineres
mot covid-19.
• Dette har lettet arbeidet vesentlig.
• Nasjonalt vaksinasjonsregister
SYSVAK.
• SYSVAK-nett er en webløsning for å
registrere vaksinasjoner.
• I tillegg kan man søke opp
vaksinasjonsstatus for den enkelte.

Vaksinering
Status i Gausdal:
• Ved utgangen av uke 16 er 1777 innbyggere og
helsepersonell vaksinert. Av disse har 1428 fått
første dose og 344 er fullvaksinert.
• Ca. 350 doser står igjen for gjøre ferdig
vaksineringen av gruppe 4; 65 + og risikogruppen.

• Vi får til sammen 456 doser i uke 17 og 18.
• Med den informasjonen vi har i dag forventer vi at
vi kan starte vaksinering av innbyggere i gruppe 5 i
midten av mai (uke 19).

Vaksinering
Vaksinering i kultursalen og legekontor:
• Informasjon på hjemmesiden og i SMS 'er til
innbyggerne i de aktuelle gruppen. (De eldste ble ringt til).
• En kan registreres seg elektronisk på hjemmesiden vår. Hvis en ikke har
mulighet for elektronisk registering kan en ringe Gausdal legesenter.
• Når en har registrert seg blir, en oppringt fra legesenteret for timeavtale,
når det er ens tur.
• Har en Antonia Karper som fastlege blir en kontaktet derifra.

Vaksinering
• De aller fleste sier ja!
Framover:
• Nye nasjonale prioriteringer?
• Vanskelig å planlegge, og derfor
krevende å informere.
• Omfattende vaksinering i tiden
da det vanligvis er ferieavvikling?

