
Vaksinasjonskalender 

Under følger en foreløpig plan over vaksinering. Det er ennå ukjent hvor mange doser vaksiner vi får  fra uke til uke.  Derfor er det kun en foreløpig plan i og 

vi ber befolkningen følge med denne tabellen ukentlig. Tallene og planen blir justert etter hvert som vi får informasjon om hvor mange doser vi får. Planen 

vil bli oppdatert hver uke.Fra 15 mars 2021 økes intervallet mellom 1 og 2 dose av Pfizer vaksinen fra 3 til 6 uker for personer i aldersgruppene mens det for 

personer i risikogruppa med høy risiko for sykdom opprettholdes  intervallet  på 3 – 4 uker. Det betyr at vi får vaksinert flere med dose 1 og flere i 

befolkningen blir raskere delvis beskyttet. 

Helsesenter, Sanatelltunet, BOAS og Boligene (ca 123 beboere) Alle beboere ved institusjonene som har ønsket vaksine er ferdigvaksinert. 

Grønt : Fått dose 2 og ferdigvaksinert 

Blå : Planlagt gjennomført  

Grå: Forventet gjennomført 



Uke 
 

Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 21 

Antall doser satt fra 5 januar 2021 2276 doser 2508 doser 2664 doser    

Vaksinasjonsdag og sted 
 

Oppdal kulturhus 
Torsdag 29.04. 

Oppdal kulturhus 
Torsdag 06.05. 

Oppdal kulturhus 
Onsdag 12.05. 

Oppdal kulturhus 
Torsdag 20.05. 

Oppdal Kulturhus 
Torsdag 27.05. 

Oppdal Kulturhus 
Torsdag 03.06. 

Type vaksine Pfizer Pfizer Pfizer Pfizer Pfizer Pfizer 

Antall doser 258 doser Pfizer 234 doser Pfizer 156 doser Pfizer Ukjent antall Ukjent antall Ukjent antall 

Helsepersonell 
 

10 % av 
beholdningen går 
til helsepersonell 

10% av 
beholdningen går 
til helsepersonell 

10% av 
beholdningen går 
til helsepersonell 

79 helsepersonell 
som fikk dose 1 
AstraZeneca 
vaksine 25.02, får 
tilbud om Dose 2 
med Pfizer 
vaksine . 

61 helsepersonell 
som fikk 
AstraZeneca 
vaksine 04.03. får 
nå tilbud om dose 
2 med Pfizer 
vaksine 

21 personer av 
befolkninga som 
fikk AstraZeneca 
vaksine den 
11.03. får nå 
tilbud om dose 2 
med Pfizer 
vaksine 

Aldersgruppe  
65 – 74 år og  
(856 personer) 
 
 
 
 
18 – 64 år med diagnoser som kan gi 
høy risiko for alvorlig forløp  
( 80 personer) 

124 personer skal 
ha dose 2 Pfizer. 
Aldersgruppe  
69, 68 og noen få 
på  67 år vil få 
tilbud om vaksine 
denne uka 

161 personer skal 
ha dose 2 Pfizer. 
Fortsetter  med 
de som fyller 68 
år i år.   

96 personer skal 
ha dose 2 denne 
uka. Fortsetter 
med 
aldersgruppe som 
fyller 67 år i år  og 
enkelte som har 
fylt 66 år i år. 

144 personer skal 
ha dose 2.Det 
antas at vi denne 
uka kan vaksinere 
resten av de som 
fyller 66 år og  
noen av de som 
fyller 65 år i år. 

  

      

55 – 64 år med underliggende 
sykdommer 

    Denne uka 
beregnes det at  
risikogruppa med 
underliggende 
sykdommer i 
denne 
aldersgruppa får 
tilbud om vaksine 

 



45 – 54 med underliggende 
sykdommer 

      

18 – 44 år med underliggende 
sykdommer 

      

55 – 64 år       

45 – 54 år       

18 -  44 år       
 

. 

 


