
 
 

 

 

 

 

 

 

Informasjon om koronavaksinering  
til deg over 65 år  
Du mottar dette brevet fordi du er over 65 år og i den prioriterte gruppen av 
befolkningen som skal få tilbud om vaksinasjon tidlig i Holmestrand 
kommune. 
 
Med dette brevet ønsker vi å informere deg om hvordan du kan registrere deg for å bli vaksinert.  
Vaksinasjon er én av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. 
Holmestrand kommune tilbyr gratis vaksine til befolkningen.   
 
Hovedmålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse for de som er mest utsatt for 
koronavirus. Du oppfordres derfor til å ta imot tilbudet om vaksinasjon.  
 

Ønsker du å vaksineres? 
For at vi skal nå deg når det er din tur til å få vaksinen, ber vi om at du registrerer om du ønsker 
vaksine eller ikke. Dette kan du gjøre selv, eller du kan få noen til å hjelpe deg.  
 

Slik registrerer du deg i vaksinekøen:  
Du kan registrere om du ønsker vaksine eller ikke på én av følgende to måter:  
1. Du registrerer deg selv (eller får hjelp av pårørende eller nær bekjent) 

• Gå inn på Holmestrand kommunes nettside www.holmestrand.kommune.no/vaksine 
• Vi anbefaler at du gjør registreringen ved hjelp av datamaskin eller nettbrett og 

nettleseren Google Chrome.  
• Trykk på lenken for vaksineregistrering («Registrer deg til vaksine her»).  
• Logg deg inn ved å bruke BankID med kodebrikke eller BankID på mobil.  
• Du skal registrere fødsels- og personnummer, telefonnummer og svare på spørsmålene 

som stilles. Dersom du selv ikke har mobiltelefon, må du registrere 
mobiltelefonnummeret til noen som kan hjelpe deg med å bestille time til vaksinasjon 
når det blir din tur.   

http://www.holmestrand.kommune.no/vaksine


 
 

 

2. Du har ikke mulighet til å benytte alternativ 1 
• Ring hjelpetelefonen på 33 28 42 58 som er åpen kl. 9-15 på hverdager. 
• Da får du nødvendig hjelp til å registrere opplysningene om vaksinasjonen.  

Vær oppmerksom på at det kan være lang ventetid på telefonen.  
 

Hva skjer etter du har registrert deg? 
Når du har registrert deg, vil du bli varslet på SMS når det åpnes for at du kan bestille time til 
vaksine. Dersom du har oppgitt en annen persons telefonnummer, må du forsikre deg om at 
vedkommende varsler deg når det kommer en SMS fra Holmestrand kommune om at det er 
mulig å bestille tid til vaksinasjon.  
 
Når du har mottatt SMS’en må du, enten selv eller ved hjelp fra andre, logge deg inn på samme 
nettsted og bestille time, eller ringe hjelpetelefonen. Ved timebestilling må du svare på noen 
helserelaterte spørsmål. Vaksinen er gratis, og den består av to doser. Du må bestille tid for 
begge doser. 
 
Vi gjør oppmerksom på at hjelpetelefonen bare skal brukes til vaksineregistrering og 
timebestilling for de som ikke kan gjøre dette digitalt.   
 

På selve vaksinedagen, om sykdom og transport 
Adressen til vaksinasjonslokalene er Botne Kirkevei 15, 3085 Holmestrand. (Hallene på Gjøklep).  
Er du syk dagen du har vaksinetime, så kan du ikke møte til vaksinasjon. Ta da kontakt via 
hjelpetelefonen på 33 28 42 58. 
 
Du må se på time for vaksinasjon som en time ved sykehuset eller legen. De som skal ha vaksine 
må i hovedsak komme seg til vaksinestedet ved egen hjelp eller ved ledsagelse av pårørende, 
naboer eller venner.  
 
For innbyggere som selv ikke kan komme seg til vaksinasjonsstedet, skal kommunen sørge for 
at du kan benytte kommunens tilbud om vaksinasjon. Ta da kontakt med Holmestrand 
kommune på 33 28 42 58, så ordner vi transport til og fra vaksinasjonslokaler. 
 
Med vennlig hilsen  
Anne Egaas Kavlie-Borge  
Assisterende kommuneoverlege 
 
Holmestrand kommune 
Pb 312, 3081 Holmestrand/ Rådhusgaten 11, 3080 Holmestrand 
postmottak@holmestrand.kommune.no  
 
www.holmestrand.kommune.no/vaksine 
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