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Informasjon om vaksineutstyr og kjølebokser
Fylkesmannen bes om å formidle denne informasjonen til kommuner i fylket.
Utkjøring av vaksineutstyr startet 15. desember, og målet er at alle kommuner skal få levert
vaksineutstyr til oppgitt adresse før jul.
Helsedirektoratet kan gjøre endringer i mottaksadresse fram til utstyret blir pakket og sendt fra sentralt
lager.
Utkjøring av kjølebokser vil starte uken før jul. Kjøleboksene vil bli levert til samme adresse som øvrig
utstyr i kommunene.
Disse kjøleboksene skal brukes til transport internt i kommunen, og eventuelt også til oppbevaring
under vaksinering i kommunen.
Det er begrenset tilgang til kjølebokser som fyller de kravene som er stilt. Helsedirektoratet vil før jul,
sende ut ca. 1000 kjølebokser. Flere kjølebokser vil bli levert til kommunene i slutten av januar og i
februar. Fylkesmannen vil få oversikt over fordeling av bokser i sitt fylke.
Kjøleboksene har 3 ulike størrelser; 10,5 liter, 22 liter og 32 liter. Når kjøleboksene blir sendt ut, ligger
det ved en brukerveiledninger på engelsk. Helsedirektoratet utarbeide brukerveiledninger på norsk, og
vil samarbeide med helsepersonell for å kvalitetssikre disse før de blir sendt til kommunene. Disse vil bli
sendt ut, og vil bli lagt i Helsedirektoratets koronaveileder kap. 3 Smittevernutstyr, vaksinasjon og

legemidler - Helsedirektoratet
I fordelingen av kjølebokser har vi fulgt følgende prinsipper:
-

Alle kommuner får minimum 2 kjølebokser
I tillegg får kommunene 1-2 bokser per 15 000 innbyggere.
De største byene og kommunene får noen færre kjølebokser i forhold til folketallet i første
utsendelse
Alle kommuner får én 32 liters boks fra Dometic med batteripakke.
I første utsendelse vil de 58 kommunene med lavest befolkningstall få én boks på 32 liter og én
på 10,5 liter
Alle kjøleboksene har display som viser temperatur inne i boksen.
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I tillegg har Helsedirektoratet bestilt temperaturmålere som er ment for en ekstra verifisering av
temperaturen i kjøleboksene og kjøleskap . Det er bestilt én temperaturmåler til hver kjøleboks, samt
noen ekstra til bruk i kjøleskap. Temperaturmålere vil bli levert så snart som mulig, senest i slutten av
januar.

Informasjon om kjøleboksene:
-

-

Alle kjøleboksene kan koples både til strømnettet (220 volt) og til 12V strøm i bil (sigarettenner)
Vaksinene skal oppbevares ved kjøleskaptemperatur i tråd med kravene til oppbevaring av
koronavaksine fra FHI. Boksene er enten stilt på +4 fra fabrikk , eller stilles på +4 når de tas i
bruk.
Utstyret er CE-merket
Når kjøleboksene er i bruk skal de fortrinnsvis være koblet til strøm. Når de er lukket kan de
holde ønsket temperatur i én time uten strømtilkobling.
Kjølebokser skal holde stabil temperatur, men må ikke settes ute i minusgrader eller i sterk
varme over tid. Det kan påvirke temperaturen i boksene.
Som et sikkerhetstiltak er det bestilt batteripakker slik at alle kommuner har minimum én
kjøleboks med batteripakke for lenger transport hvor det ikke er mulig å koble til strøm.

Bildene viser de ulike kjøleboksene, merket med navn og størrelse. Flasken med Zalo er med for å vise
hvor store boksene er.
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Spørsmål kan sendes til: vaksineutstyr@helsedir.no

Vennlig hilsen
Liv Heidi Brattås Remo e.f.
avdelingsdirektør
Kirsten Petersen
prosjektleder
Dokumentet er godkjent elektronisk
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Kontaktperson

Adresse

Post

Postboks 788 Stoa

4809 ARENDAL

Postboks 987

2604 LILLEHAMMER

Postboks 2520

6404 MOLDE

Postboks 1405

8002 BODØ

Postboks 325

1502 MOSS

Postboks 59 Sentrum

4001 STAVANGER

Postboks 700

9815 VADSØ

Postboks 2600

7734 STEINKJER

Postboks 2076

3103 TØNSBERG

Njøsavegen 2

6863 LEIKANGER

Postboks 633

9171 LONGYEARBYEN
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