
Du får tilbud om Korona-vaksine 
 

 

Elverum kommune er nå godt i gang med å vaksinere innbyggere som 

ønsker det mot korona. Kommunen følger prioriteringslistene fra FHI 

og du tilhører den neste gruppen som får tilbud om vaksine. De som 

kan få vaksine fra uke 14 er: 

- personer i alder 70 år og over 

- personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med 

høy risiko for alvorlig forløp  (Disse personene får vi tilsendt liste 

over fra fastlegene, og vil kontakte). 

(Hvis du allerede har fått time til vaksine, kan du se bort fra dette 

brevet.) 
 

Du kan bestille time selv. 

Fra onsdag 07.04.21 kan du bestille time på vaksinetelefonen.  

Telefonnummer: 915 35 009 

Åpningstid: mandag – fredag kl.08:30 – 13:30 

Du kan også få hjelp av andre til å ringe for deg. 

(Det vil tidvis kunne være kø på telefonen, og erfaringsvis ringer flest 

på morgenen.) 

 

Kan jeg få vaksinen hjemme? 

For enkelte vil det være svært vanskelig å reise til vaksineringslokalet, 

eller det vil være en altfor stor påkjenning. For disse personene tilbyr 

kommunen unntaksvis vaksinering hjemme. Dette tilbudet er kun for 

de som absolutt trenger det. Bekymring for smitte utenfor hjemmet 

er ikke en grunn til å bli vaksinert hjemme. FHI anbefaler å ikke 

transportere vaksinen, da den kan bli ødelagt. 



 

Vaksinen er gratis for alle som oppholder seg i Norge. Dersom du blir 

kontaktet av noen som tilbyr deg vaksine mot betaling, er dette 

svindel. 

 

Du bestemmer selv om du vil ha vaksinen 

Vaksinasjon er frivillig og du bestemmer selv om du ønsker å bli 

vaksinert. Det er viktig at du har god nok informasjon for å kunne ta 

dette valget, derfor har vi lagt ved Koronavaksine på 1-2-3. Du kan 

også lese mer om vaksinene på www.fhi.no. 

Vi sender deg også et egenerklæringsskjema.  

1. Les gjennom informasjonen 

2. Fyll ut skjemaet (egenerklæringen) 

3. Bestem deg for om du ønsker vaksinen 

Dersom du er usikker eller har spørsmål kan du snakke med fastlegen 

eller dine nærmeste.  
 

Hvilken vaksine får jeg? 

Hvilken vaksine du får avhenger av hvilke vaksiner som er godkjent 

for gruppen du tilhører, og hvilke vaksiner kommunen får tilsendt fra 

Folkehelseinstituttet. Hvis du lurer, vil vil kunne fortelle deg om dette 

på telefonen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

På vaksinasjonsdagen må du huske  

 Egenerklæringsskjema 

 Identifikasjonsbevis med bilde 

 Klær som gjør det lett å sette vaksinen i overarmen din  

 At du ikke skal møte til vaksinering om du har 
luftveissymptomer samme dag. Gi kommunen beskjed om at 
du ikke kommer på telefon 915 35 009. 
 

 At dersom du bruker blodfortynnende medisiner (Marevan, 
Warfarin, Lixiana, Eliquis, Xarelto eller Pradaxa), så skal du ta 
denne medisinen ETTER du har blitt vaksinert. 
 

 Ta med munnbind hvis du har. Hvis ikke får du ett utdelt.  

 

Vaksinasjonslokalet 

Vaksinering skjer på Vestsivegen 57, 2406 Elverum. Det vil være 

skiltet til lokalet.  

Det er gode parkeringsmuligheter, og utlån av rullestol ved behov. 

WC til venstre utenfor hovedinngangen. Du kan ha med ledsager. 

 


