
 

Vaksinasjonskalender for Oppdal 

Vaksinering i sommer: 

Tabellen under i grå farge er et estimat. Dette da kommunen ikke vet hvor mye vaksine som kommer  i sommer. Kommunen får vite hvor mye 

vaksine som kommer ca. 1 og en halv uke før vaksinasjonsdagen. Vi vet at det kommer mye vaksine i uke 29- 31, men ikke hvor mange doser. 

Det er derfor vanskelig å gi noe mer nøyaktig plan for vaksinering i sommer enn denne. Vi estimerer at alle har fått tilbud om 1 dose Pfizer 

innen midten/slutten  av august.  

Vi vil straks oppdatere vaksinasjonskalenderen når vi får ny informasjon om antall doser. Dette gjøres minimum 1 gang pr. uke. I tillegg vil du 

finne informasjon om ukens vaksinering på kommunens facebook. 

Tallene og planen blir justert etter hvert som vi får informasjon om hvor mange doser vi får.  

Dere vil få time til dose 2 når dere kommer til vaksinering ved dose1. Det er nå intervall på 12 uker mellom 1 og 2 dose. 

Grønn= Fullvaksinert 

Lysegrønn= ferdig med dose 1 

Blå = Planlagt gjennomført  

Grå =  Kun et estimat 

 

 



Uke 
 

Uke 29 Uke 30 Uke 31 Uke 32 Uke 33 

Antall doser satt 5941 6619    

Antall personer som er 
 fullvaksinert 

2346     

Vaksinasjonsdag og 
sted 
 

Oppdal kulturhus 
Torsdag 22.07. 
Fra kl. 15.00 

Oppdal kulturhus 
Torsdag 29.07 
Fra kl.15.00. 

Oppdal kulturhus 
Torsdag 05.08. 
Fra kl.15.00. 

Oppdal 
kulturhus 
Torsdag 12.08 
Fra kl.15.00. 

Oppdal 
kulturhus 
Torsdag 19.08 
Fra kl.15.00. 

Type vaksine Pfizer Pfizer Pfizer Pfizer Pfizer 

Antall doser 444 doser 678 doser  582 doser 388 doser 54 doser 
 

18 – 64 år med 
underliggende 
sykdommer 
 

Fullvaksinert     

Aldersgruppe  
64 – 55 år (ca.  630 
personer) 
 

Ferdig med  
dose 1 

    

Aldersgruppe  
54 – 45 år (ca. 850 
personer) 
 

Ferdig med dose 1     

Aldersgruppe  
24 – 18 år (ca 570 
personer) og 
 44 -  40 år (ca. 360 
personer).  
 

 Begge 
aldergruppene får 
tilbud om time 
denne uke. 

. 
 

  

39– 25 år ( ca 1100 
personer) 
 

 Begynner med 
noen på 39 år 
denne uka. 

Fortsetter med 
denne 
aldergruppa 

Fortsetter 
med denne 
aldersgruppa 

 



 

. 

 


