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16 og 17 åringer i Oppdal

Utsetter dose 2 til onsdag 24 november for 16 og 17 åringer
Dere har nå alle fått tilbud om koronavaksine. De aller fleste av dere fikk den første dosen 02.09 og
09.09 , samt noen på andre tidspunkt. Det er også noen som har fått 2 doser og da gjelder ikke dette
brevet dere.
For 16 - og 17 åringer ble det i første omgang anbefalt at dere fikk andre dose mellom 8 og 12 uker. De
aller fleste av dere fikk da time til dose 2 den 4 og 16 november.
Nå har FHI gått ut med nye anbefalinger om intervall mellom dosene i din aldersgruppe. FHI anbefaler
fremdeles at dose 2 kan settes mellom 8 og 12 uker, men at tidspunktet for dose 2 bør strekkes mest
mulig mot 12 uker. Vi har derfor endret tidspunktet for når dere skal få dose 2 og avlyser tidspunktet
dere fikk først, den 4 og 16 november.
Nytt tidspunkt for dose 2 er onsdag 24 november.
Vaksineringa vil foregå i Oppdal kulturhus fra klokka 08.30 – 10.00.
Årsaken til FHI sine anbefalinger om lengre intervall handler om ny kunnskap om vaksineeffekt etter
lengre intervall mellom dosene. Dersom du ønsker å lese mer om FHI sine anbefalinger om å øke
intervallet mellom dose 1 og 2, kan du lese her: https://www.fhi.no/nyheter/2021/16-17-aringeranbefales-to-doser-med-12-ukers-intervall/

Dere vil i løpet av neste uke (uke 43) få tilbud om ny time onsdag den 24 november. Timen kommer på
SMS og det er viktig at dere bekrefter timen.

Vi ønsker at vaksineringen skal bli så trygg og god som den kan for dere. Dersom du gruer deg eller har
spesielle behov, tar du kontakt med vaksinetelefonen på forhånd.
Vaksinetelefonen: 47 68 10 02, åpen mandag - fredag, 09.00 – 14.00.
Velkommen til vaksinering ☺

Med hilsen

Vigdis Lauritzen Thun
Fagleder miljørettet helsevern/folkehelse
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