
 

 
Du får tilbud om Korona-vaksine 

 
Om kort tid begynner Åsnes kommune å vaksinere de hjemmeboende 
innbyggerne mot korona-sykdom. Du tilhører en av de første gruppene som 
får tilbud om vaksine. Du trenger ikke å kontakte kommunen selv for å 
avtale time for vaksinering. 

 

Vi ringer deg 
Kommunen kommer til å ringe deg og tilby deg vaksinen, som er produsert 
av Pfizer og BioNtech. Hvis du takker ja, får du samtidig beskjed om når du 
skal møte i vaksinasjonslokalet. 

Vaksinen er gratis for alle i risikogruppen, 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 
Det er viktig at du er klar til å svare ja eller nei på om du ønsker vaksine, når 
kommunen ringer. Derfor sender vi deg nå informasjon om den typen vaksine 
som er godkjent i Norge. Vi sender deg også et egenerklæringsskjema. 

1. Les gjennom informasjonen 
2. Bestem deg for om du ønsker vaksinen. 
3. Fyll ut skjemaet (egenerklæringen). 

Dersom du er usikker eller har spørsmål kan du snakke med fastlegen eller dine 
nærmeste. 



 

 
 

 

Vaksinasjonslokalet 

Vaksinering skjer på Åsnes legesenter, Rådhusgata 6, 2270 
Flisa.  

Det vil være skiltet til lokalet. Det er gode 
parkeringsmuligheter. 

På vaksinasjonsdagen må du huske 
 Egenerklæringsskjema. 

 
 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 62956991. 

 
 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



[Skriv inn tekst] 
 

 
 

Egenerklæring ved koronavaksinering 
 
 
 

Navn  
Fødselsnummer  
Telefonnummer  

 
 

HELSEOPPLYSNINGER JA NEI 

Har du noen sykdommer? Hvis ja, hvilke:   

Har du blødersykdom? **   
Bruker du medisiner? Hvis ja, hvilke (du kan også ta med 
kopi av medisinliste): 

  

Hvis ja; bruker du noen av disse blodfortynnende 
medisinene: Marevan, Warfarin, Lixiana, Eliquis, Xarelto og 
Pradaxa?* 
Er du usikker, ta kontakt med din fastlege eller apotek. 

  

Har du gjennomgått COVID-19 infeksjon?   

Hvis ja: er det mer enn 4 uker siden du ble symptomfri?**   

Har du hatt alvorlig allergisk reaksjon på mat, medisiner 
eller annet? ** 

  

Har du tatt annen vaksine i løpet av de siste 7 dager før 
vaksinering mot korona? ** 

  

Føler du deg i fin form og er feberfri i dag? 
- Dette punktet fyller du ut på vaksinasjonsdagen 

  

 
* Bruker du blodfortynnende medisin, så må denne tas ETTER vaksineringen! Ta 
kontakt med din lege ved spørsmål rundt dette. 
** Hvis du svarer ja på noen av disse spørsmålene, informer om dette når det kalles inn 
til time. 
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