1 av 2

OPPDAL KOMMUNE
Plan og forvaltning

Vår dato
20.01.2022

Vår referanse
VITH/2022/25-3

Deres referanse

Vår saksbehandler
Vigdis Lauritzen
Thun

Direkte telefon
48212713

Deres dato

TV 2 AS
V/ Rano Tahseen
Lars Hilles gate 30
5008 BERGEN

Svar fra Oppdal kommune på innsyn om vaksinedoser
Antall vaksiner: Oppdal kommune har kassert 332 korona vaksiner i løpet av 2021.
Årsaker: Det har vært ulike årsaker til dette:.
 I sommer var det mange som ikke møtte opp til time og vi måtte derfor kaste noen vaksiner,
selv om vi ringte de som sto på reserveliste.
 Det handler også om uheldige hendelser i forbindelse med opptrekk.
 Det har også hendt at vaksinand kommer for seint til vaksinasjon og da har vaksinen ligget for
lenge til at den kan benyttes og må kasseres.
 Den største årsaken er at folk ikke møter til timen. Vi trekker opp vaksine ut ifra timeliste.
 Pfizer vaksine skal benyttes innen 6 timer etter opptrekk. En årsak er at dersom vi har vaksine til
overs som er trekt opp tidlig på morgenen, rekker vi ikke kalle inn de som står på reservelista før
holdbarheten går ut .
 Dersom vi åpner et hetteglass med Moderna vaksine, må den benyttes innen 19 timer. Det har
hendt at vi har åpnet et hetteglass på slutten av dagen og da får vi ikke benyttet alle dosene og
må kassere det som er igjen i hetteglasset.
Type vaksine: Vi har kassert både AstraZeneca, Moderna og Pfizer vaksine.

Med hilsen
Leder for koronavaksinasjon i Oppdal kommune
Vigdis Lauritzen Thun
fagleder miljørettet helsevern/folkehelse
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og innehar ingen signatur.

Postadresse
Inge Krokanns veg 2
Telefon
7340 OPPDAL
Telefaks
Epost: post@oppdal.kommune.no

Rådhuset
72 40 10 00
72 40 10 01

Bankgirokonto
4202 44 62220
Konto for skatt

Organisasjonsnr.
964 983 003
6345 06 16348
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