
Her er status for uke 22 (31. mai – 6. juni) 

Nøkkeltall:  

• 12 fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, alle med kjent smittevei. 

• Det var 90,9 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager (mot 81,9 

nasjonalt).  

• Andel som testet positivt av totalt antall tester var på 2,3% (mot nasjonalt 1,75 %).  

• De fleste smittede er i aldersgruppen 0 til 40 år 

• Nesodden er for første gang siden mars nede på risikonivå 2 (risikonivå defineres på 

bakgrunn av den totale situasjonen siste 14 dager). 

 

Det er en synkende smittetrend nå, men det er en svært skjør situasjon som raskt kan endre seg. De 

fleste smittede siste uke er under 40 år og er nærkontakter tilknyttet et pågående utbrudd.  

Når kan jeg regne med å få vaksine? 

Regjeringens omfordeling av vaksiner til enkeltkommuner, deriblant Nesodden, starter neste uke, når 

vi regner med å motta ca. 1400 doser.  

Det anslås at i løpet av uke 24 vil alle over 55 år ha fått tilbud om vaksine.  

I uke 25 og 26 legges det opp til vaksinering av innbyggere i prioriteringsgruppe 9 (45-54 år). I tillegg 

vil det i uke 26 bli start på vaksinasjon av studenter som skal studere i utlandet eller skal på 

utveksling i høst, slik at de er fullvaksinert før de reiser. Disse dette gjelder bes sende bekreftelse om 

studie til kommunen på: vaksine.covid19@nesodden.kommune.no. 

Deretter legges det opp til en vaksinering av aldersgruppen 18-24 parallelt med vaksineringen av 40-

44, for deretter å vaksinere de mellom 25 og 39 år. Det anslås at man skal begynne med dette i uke 

27-28.  

Innen uke 31-32 skal alle ha fått tilbud om dose 1 så lenge de nasjonale prognosene holder seg, og vi 

får de vaksinene som er varslet. 

Regjeringen har besluttet at det skal være 9 uker mellom dosene nå.  

Hva om jeg er bortreist når jeg får tilbud om vaksine? 

Innbyggerne i Nesodden kommune vil informeres på kommunens nettsider om når de kan bestille 

time til vaksinering, og det legges opp til at man kan gjøre dette i god tid i forkant av vaksineringen 

slik at man kan planlegge sommerferien sin rundt dette. Dersom du allerede har lagt planer om å 

reise bort før du kan bestille time, vil du ha anledning til å bestille time når du er tilbake.  

Fra uke 27 vil større aldersgrupper kunne bestille time, og ikke kun de eldste i hver 

prioriteringsgruppe. Dette gjør kommunen for å gi tilbud om vaksine til de innbyggere som er 

tilgjengelig for vaksinering.  

 

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper 
2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper 
3. Alder 75-84 år  
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4. Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med spesifikke alvorlige  
    sykdommer/tilstander 
5. Alder 55-64 år med mindre alvorlige spesifikke sykdommer/tilstander 
6. Alder 45-54 år med mindre alvorlige spesifikke sykdommer/tilstander 
7. Alder 18-44 år med mindre alvorlige spesifikke sykdommer/tilstander 
8. Alder 55-64 år  
9. Alder 45-54 år 
10. Alder 18-24 år og 40-44 år 
11. Alder 25-39 år 
 

Nå er det innbyggere i gruppe 8 som får sin første vaksinedose og mange får sin andre dose. 

 

Dato 08.06. 85 + 75-84 65-74 55-64 45-54 16-44 

Antall 287 1022 2068 2701 3017 6108 

Dose 1 306 994 1921 1264 749 883 

Dose 2 287 992 1699 325 279 470 

Andel D 1 100% 97,3% 92,9% 46,8% 24,8% 14,5% 

Andel D 2 100% 97% 82,2% 12% 9,3% 7,7% 

 

 


