Til: Knut Kvale

Vår dato: 28.06.2021

Deres referanse:
Vår referanse: 2021/510156758/2021

Vår saksbehandler:
Trude Andresen

Notat - Vaksinering av innbyggere med utenlandsk
opprinnelse
Representant Adrian Tollefsen har stilt følgende spørsmål til kommunedirektøren: «Jeg ber
herved om en skriftlig redegjørelse til formannskapet på definisjonene kommunelegen legger til
grunn på familie og bekjente, i forbindelse med vaksine til ikke-norske statsborgere.»
Fra oppstart i januar -21 og fram til nå har kommunen gitt tilbud om vaksine til alle over 55 år og
alle med underliggende sykdom som gir økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. I uke 25
vaksinerte vi, og er snart ferdig med, gruppe 9: alder 45-54 år. Fra uke 26 starter vi med gruppe
10: alder 18-24 og 40-44 år. I tillegg har vi vaksinert en stor andel av helsepersonell i
kommunen.
FHI har åpnet for at kommunene kan vaksinere «hele» familien når vi kaller inn til vaksinering i
sommer. Dette for å sikre vaksinasjonsdekningen og gjøre det mer gjennomførbart for familier
å få gjort dette i ferien. Dette gjelder når vi er ferdige med vaksinering av de gruppene som har
underliggende sykdom eller annen forhøyet risiko for alvorlig sykdom og død.
For å få best mulig vaksinedekning i befolkningen har det fra FHI vært poengtert viktigheten av å
nå fram til grupper som kan være vanskelige å nå. Det kan være innbyggere med dårlig digital
kompetanse, fremmedspråklige, rusavhengige og andre grupper.
Vaksineenheten i Øvre Eiker har identifisert at enkelte grupper av fremmedspråklig, ikke-norske
innbyggere kan være vanskelig å nå med informasjon. Det kan også være vanskelig å få god
oppslutning om vaksineringen i disse gruppene. De har dårlige språkkunnskaper, ofte lite
kunnskap om helsevesenet, noen har lavt utdanningsnivå og lav helsekompetanse. De bruker
ikke de vanlige informasjonskanaler som mange av de andre innbyggerne bruker.
Kommunen startet derfor et samarbeid med voksenopplæringen (VO) og flyktningetjenesten i
NAV for å nå ut til denne gruppen med et tilbud. Deltagere ved VO går nå ut i sommerferie. Vi
vurderte derfor at det var viktig å bruke de ressursene som var på VO til å informere om
vaksinetilbudet, kartlegge hvem som ønsket vaksine, bistå i registrering av helseopplysninger og
påmelding i Helseboka, slik at vi fikk god oppslutning og vaksinedekning i denne gruppen.
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Tilbudet rettet seg til deltagere ved voksenopplæring, samt noen av deres familiemedlemmer
over 18 år. Via nettverket fikk vi også kontakt med noen tidligere deltagere fra
voksenopplæringen som var i samme gruppe. All påmelding og kartlegging ble gjort i samarbeid
med VO. Det var ikke en drop-in-løsning for ikke-norske statsborgere. Gjennom
informasjonsarbeidet som ble gitt har de fått korrigert feilaktige oppfatninger om vaksinen, og
fjernet barrierer som kan gjøre det vanskelig for denne gruppen å faktisk motta vaksinen.
Vaksineringen som ble gjennomført 23.6. har vært et svært godt samarbeid mellom
vaksineenheten, Voksenopplæringen og NAV flyktningetjenesten.
Med vennlig hilsen
Trude Andresen
kommunedirektør

