
 

Til deg som bor og studerer i Horten, men er folkeregistrert i en annen kommune. 

Studenter på USN som er bosatt i Horten kommune og har fått dose 1 i hjemkommune kan registrere seg for 
dose 2 her. FHI har besluttet å fremskynde dose 2, så det kan være du skal vaksineres allerede i uke 32 eller 
uke 33. Av hensyn til timeplanlegging og bestilling av vaksiner ønsker vi derfor at du registrerer deg så snart 
som mulig.  

Følg lenken for å registrere deg: https://www.horten.kommune.no/sd/skjema/hkom149/ 

Merk! Du må ha Bank-ID eller MINID for å registrere deg. Dersom du ikke har dette kan noen andre registrere 
deg i køen med sin egen. 

Du kan også ringe 33 08 50 00 hverdager mellom 09.00-11.00 dersom du sliter med registrering. 

Når det nærmer seg din tur vil du få en SMS. Du setter selv opp time til vaksinering. 

Se også www.horten.kommune.no/koronaviruset for mer informasjon. 

NB!  Er du fortsatt usikker på om du skal bo og studere i Horten kan du vente med å registrere deg til 
vaksine her. 

 

 

 

 

 

Dose 2 for studenter i 
Horten/Second dose for 
students living in Horten 

Students living and studying in Horten, but registered in another country. 

Students at USN living in Horten municipality and have received dose 1 in their home country can still 
recieve the second dose in Horten. Some of you may be vaccinated as early as week 32 or week 33. 
We therefore want you to register as soon as possible. 

Follow the link to register: https://www.horten.kommune.no/sd/skjema/hkom149/ 

Note! You must have a valid Bank ID or MINID to register. If you do not have this, someone else can register 
you in their own name. 

You can also call 33 08 50 00 on weekdays between 09.00-11.00 if you are unable to complete registration. 

You will recieve a text message when your turn to be vaccinated approaches. Follow the instructions for 
booking the appointment.  

See www.horten.kommune.no/koronaviruset for more information. 

NB! If you you are unsure whether you will live and study in Horten, just wait to register for the vaccine. 

 

http://www.horten.kommune.no/koronaviruset

