
  2021-04-19 
Samordning vaccination mot Covid-19 

 

Aktuell prioritering för vaccination mot Covid-19 gällande region Västerbotten 
Detta dokument uppdateras löpande. Om ni skriver ut papperskopia bör ni kontrollera att ni använder er av den senaste versionen, som ni 

hittar på smittskydds webbsida:https://regionvasterbotten.se/smittskydd/coronavirus/information-till-vardpersonal/vaccination 

Alla invånare och all personal behöver hjälpas åt med att följa regionens prioriteringsordning 
Region Västerbotten följer Folkhälsomyndighetens (FoHM) rekommendation om prio-ordning.  
Rekommendationer om prioritetsordning för vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 

Några behovsgrupper har högre prioritet i Region Västerbottens vaccinations-flöde än vad som framgår av FoHMs 

rekommendationer. Detta har då beslutats av regionens vaccinationssamordnare i samråd med högsta ledning och/eller 

regionens särskilda grupp för komplicerade individärenden. Ingen kan frångå gällande prioriteringsordning. 

Om även medboende ska erbjudas vaccin framgår det tydligt i texten nedan. Medboende= vuxen som bor i samma bostad.  

Fas 1: Alla personer som tillhör fas 1 ska erbjudas vaccination, även nytillkomna.  
Om nya brukare eller ny personal tillkommer ska de erbjudas vaccination så snart som möjligt, med prio högre än personer 

som tillhör övriga faser. Hälsocentraler och kommuner behöver hjälpas åt med info och kontakt för boenden och vårdbolag. 

Personer som tillhör fas 1: 

• Brukare inom SäBo, hemtjänst och hemsjukvård. Även medboende ska erbjudas vaccin. 

• Patientnära personal inom SäBo, hemtjänst och hemsjukvård. 

Fas 2: Parallellt med vaccination inom fas 1 ska vi just nu också erbjuda vaccination till 

• Personer födda 1952 - 1956. 

• Personer födda 1951 eller tidigare samt till dessa personers medboende 

• Personer som utretts och accepterats för organtransplantation och deras medboende. 

• Personer som behandlas med dialys och deras medboende.  

• Organ-benmärgs- eller stamcellstransplanterade och deras medboende. 

• Personer som enligt behandlande läkare har behov av vaccinet inför nystart eller omstart i 

behandling med rituximab. Vaccin ska då även erbjudas personens medboende.  

• Personer över 18 år med Downs syndrom.  

• Brukare med beslut enligt LSS eller LASS som är över 18 år.  

Övriga personer i fas 2  
Vaccination av patientnära personal inom hälso- och sjukvård och omsorg återupptas vecka 17. Inledningsvis handlar det 

om vaccinationer för prioriterad patientnära personal på våra sjukhus.   

Personer som just nu inte tillhör prioriterad grupp men som redan fått dos 1 ska erbjudas dos 2, med undantag för personer 

under 65 år som fått Astras vaccin, dessa ska invänta FoHMs besked angående hur vi får använda Astras vaccin. 

Preliminär vaccinations-start för individer som tillhör fas 3 och fas 4: 
Preliminär vaccinations-start för fas 3: tidigast i maj. Preliminär vaccinationsstart för fas 4: tidigast i maj. 

Val av vaccin och dos-intervall* 

• Personer födda 1956 eller tidigare kan erbjudas Astras, Modernas eller Pfizers vaccin om de inte tillhör särskild 

behovsgrupp (se nedan). Individen kan inte välja vaccin-sort själv utan får ta emot det vaccin de erbjuds. 

Dosintervall Astra: 10 veckor (min 4 max 12), Moderna 6 veckor (min 4 max 6), Pfizer: 6 veckor (min 3 max 6).  

• Personer födda år 1957 eller senare ska erbjudas Modernas eller Pfizers vaccin. 

• Transplanterade, dialyserade och de som väntar på transplantation eller ny/omstart i behandling med rituximab 

ska erbjudas Pfizers eller Modernas vaccin, observera att dosintervallet för dessa personer är 4 veckor. 

* dos-intervall kan modifieras för att underlätta er sommar-planering. Smittskydd och LMC återkommer om detta. 
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