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Prioriteringsrekkefølgen for risikogruppene:
1.Beboere i sykehjem
2.Alder 85 år og eldre
3.Alder 75-84 år
4.Alder 65-74 år og
samtidig personer mellom 18¤ og 64 år med sykdommer/ 
tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i 
listen under).
5.Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand (se listen 
under)
6.Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand
7.Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand
8.Alder 55-64 år
9.Alder 45-54 år

FHIs vaksineprioritering



Personer med følgende sykdommer/ tilstander er definert som medisinske risikogrupper:
•Organtransplantasjon*
•Immunsvikt*
•Hematologisk kreftsykdom siste fem år*
•Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende 
behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*
•Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for 
eks. ALS, cerebral parese, Downs syndrom)*
•Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*
•Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
•Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
•Diabetes
•Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller 
steroidtabletter siste året**
•Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
•Demens
•Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
•Hjerneslag

Prioritering gruppe 4*



Totalt er det satt 15 030  doser. Disse er 
fordelt på 3 655 personer som er 
fullvaksinert (7 %) og  7 720 som kun har 
fått en dose. 11 375 (22 % av hele 
befolkningen) har fått en eller to doser. 

Av personer over 18 år i Bodø (41 990) 
har 27 % fått minst en vaksinedose.

Vaksinasjonsstatus per 16.04.2021

Vi får:
1950 nye doser i uke 16
2 100 nye doser i uke 17
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Fått 1. dose Fullvaksinert befolkning

Alle vaksinasjonsdata er nå hentet fra Helseboka. De kan derfor avvike litt fra tidligere tall. Befolkningsdata er ajourført per 01.01.2021. Det  er 
27 500 personer mellom 18 og 55 år.



Vaksinasjonsstatus:

• Av 5 662 personer over 70 år har  5 139 (91 %) fått en dose og av 
disse er halvparten fullvaksinert

• Av 2 585 personer mellom 65 og 70 år har 2  038 (79 %) fått en dose, 
kun 118 er fullvaksinert

• I løpet av denne uken (uke 16) vil alle i gruppe 4* dvs. personer 
mellom 18 og 65 år med alvorlig sykdom og høy risiko for 
senkomplikasjoner fått tilbud om første 
vaksineJoacim.Ekrem.Johansen@bodo.kommune.no.

• I løpet av neste uke vil alle som har registrert seg i gruppe 5  ha fått tilbud 

om vaksinering, og vi starter med tilbud til registrerte i gruppe 6

En forutsetning for å få tilbud om vaksinasjon er at man 
har registrert seg på kommunens hjemmeside



Oversikt Covid-19 smitte fra 27.02. – 18.04.21

Antall positive er inkludert de med ukjent smittevei. Ukjent smittevei er 
personer som ikke har vært i karantene.

Siste 14 dager:
12 positive, 1 ukjent
Ca. 22 positive per 100 000 
innbyggere
Antall testet siste helg: 41  
Antall i isolasjon: 4
Antall i karantene: 23
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Veien videre??


