
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune: 

Nytt smittetilfelle i Lyngdal 
 

Det er påvist ett nye smittetilfelle i Lyngdal. Som en konsekvens av 

smitteutbruddet i nabokommunen Lindesnes er også fem personer i 

Lyngdal nå satt i karantene.  

Fredag ettermiddag meldes det fra luftveisklinikken om et nytt smittetilfelle i Lyngdal. 
Smitten er knyttet til innreise fra utlandet. Smittesporing pågår. 

Som nevnt innledningsvis er også fem nærkontakter så langt satt i karantene grunnet 

siste tids smittespredning i Lindesnes kommune. 

• I løpet av januar ble det testet til sammen 1473 personer i Lyngdal. Antall tester 

utført så langt i februar er 421. Dette tallet vil raskt kunne øke som en følge av 

det nå pågående smittesporingsarbeidet. 

 

Advarer mot vaksine-svindel 
Vaksineteamet i Lyngdal sender ut en påminnelse via media om at vaksineringen mot 

covid19 er gratis for alle. Det er heller ingen egenandeler knyttet til vaksineprogrammet. 

Og det er heller ikke mulig å betale seg fram i vaksine-køen. 

Fra andre steder i landet er det rapportert om forsøk på denne typen svindel. Det er 

meldt om svindelforsøk via telefonoppringninger, tekstmeldinger, eposter, meldinger 
via sosiale medier mv. 

Svindlernes metoder 

Mange av svindlerne vil som nevnt over trolig tilby tidlig vaksinasjon mot 

forhåndsbetaling, kanskje forklart med at pasienten selv må dekke en «egenandel». Det 

er meldt om tilfeller der innbyggere har fått telefonoppringning tilsynelatende fra et 

privat medisinsk senter eller en kommune, med tilbud om snarlig vaksinasjon, mot 

forhåndsbetaling. 

Man må også regne med svindelforsøk som har til hensikt å lure inn skadevare på privat 

eller arbeidsgivers datautstyr, for eksempel løsepengevirus.  

Det kan også dreie seg om mer «tradisjonelle» metoder som å tilegne seg 

bankkontonumre, kredittkortnumre, personalia, helseopplysninger mv. Slike 

opplysninger kan brukes i svindel eller for senere utpressing av offeret. 

– Vi ser det er noen utfordringer knyttet til budskapet om at «du vil bli kontaktet når det 

er din tur for vaksine». Et slikt budskap mangler blant annet presisjon om hvem som 
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faktisk tar kontakt. Men det viktigste budskapet her er at vaksinasjon er gratis, og ved 

seriøse henvendelser vil det aldri være snakk om betaling, gi fra seg konto- eller 

kredittkort-opplysninger og lignende, sier vaksine-koordinator i Lyngdal, Ronny 

Bjørnevåg. 

– Og det er altså heller ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere. Det er den 

nasjonale prioriteringsrekkefølgen som gjelder, sier Bjørnevåg. Han minner også om at 

Lyngdal kommune tar kontakt via telefon, enten i form av SMS eller oppringing, når 

avtaler om vaksinasjon skal gjøres. – Epost og sosiale medier benyttes ikke som 
kontaktkanaler, sier han. 

Ifølge Bjørnevåg har i tillegg Europol gått ut med varsel knyttet til faren for falske 

vaksiner. 

– Vi har ikke hørt om forsøk på slik svindel her i Lyngdal, men minner om at all bruk av 

godkjent koronavaksine i Norge skjer via kommuner og helseforetak, og ingen andre, 

sier han. 

 

Vaksinestatus 
Dette er status på vaksinearbeidet i Lyngdal per fredag 19. februar 2021: 

Vaksinering av innbyggere i institusjon og omsorgsboliger (eldre) er fullført av de som 

ønsket vaksine, med unntak av enkeltpersoner som ikke har vært i fysisk form til å 
motta vaksine. 

• 1311 innbyggere over 65 år har til nå registrert seg vaksinering. Dette er 

personer utenfor institusjon og omsorgsboliger. 

Nye innbyggere melder seg på forløpende. 

Personer knyttet til risikogrupper i alderen 18 og 64 år meldes i disse dager inn fra 

legesentrene. Per nå utgjør disse listene 500 personer. Disse blir delt inn i to grupper, 

knyttet til høy og lav risiko (se under risikogrupper lenger nede). 

Gruppene kalles inn etter alder. Aldersgruppen som er kalt inn til vaksinering i uke 7 er 
aldersgruppen 79 år. 

Til og med uke 7 er rundt 20 prosent av mottatte vaksinedoser i Lyngdal brukt på 

helsepersonell. Det gjelder prioritert personell som kan komme i tett kontakt med 

innbyggere med uoppdaget smitte. Herunder leger, ansatte på luftveisklinikken og 
ansatte i institusjon.  

• Fra og med uke 8 skal vaksinering av helsepersonell skilles ut som en egen 

gruppe som får den nye AstraZenica-vaksinen. 100 personer får denne vaksinen 

førstkommende tirsdag, 23. februar. 
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Prioriteringsrekkefølgen av risikogruppene og status per 19. februar 2021 

Slik prioriteres de ulike aldersgruppene: 

• Beboere i sykehjem  

• Alder 85 år og eldre 

• Alder 75 til 84 år  

• Alder 65 til 74 år, og samtidig personer mellom 18 og 64 år med 

sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen 

over risikogrupper under) 

• Alder 55 til 64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over 

risikogrupper under)   

• Alder 45 til 54 år med underliggende sykdommer/tilstander  

• Alder 18 til 44 år med underliggende sykdommer/tilstander  

• Alder 55 til 64 år  

• Alder 45 til 54 år 

• Alder 18 til 44 år 

Når vaksinasjonen av samtlige prioriterte aldersgrupper kan være sluttført, beror på 

mengden og hyppigheten av vaksine-leveransene. Men optimistiske anslag sier innen 
utgangen av juli. 

Statusoversikt: 

Prioritering Gruppe Ønsker 

vaksine 

Dose 1 Dose 2 Kommentar 

1 Beboere i 

sykehjem   

   Ferdig 

2 Alder 85 år 

og eldre 

126 92 19  

3 Alder 75-84 

år 

472 152 1  

4 Alder 65-74 

år  

712 6  I hovedsak 

ektefeller av 

personer i 

gruppe 1,2 

eller 3  

 

Risikogrupper 

• Organtransplantasjon*   

• Immunsvikt*   
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• 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 hoste-

kraft eller lungefunksjon, eksempelvis ALS, downs syndrom*   

• Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon* 

• Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon   

• Immundempende behandling som ved auto-immune sykdommer   

• Diabetes   

• Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og 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   

• Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid19. 

Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege. 

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos 

yngre. 

 

 

Kontaktpersoner 
For ytterligere spørsmål rundt smittesporing og vaksinasjonsprogrammet i Lyngdal 

kommune, må koordinator Ronny Bjørnevåg kontaktes. Han treffes på telefon 945 

06 062, eller epost Ronny.Bjornevag@lyngdal.kommune.no 

 

Øvrige henvendelser kan rettes til ordfører Jan Kristensen på telefon 955 59 950, eller 

epost Jan.Kristensen@lyngdal.kommune.no 

 

 
 

Med vennlig hilsen  

Ole Aa. Brattfjord, informasjonsleder 

Mobil: +47 901 31 726 

Lyngdal fredag 19. februar 2021 
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