
 

Förberedelser inför vaccination mot Covid-
19 i Region Västerbotten 
 
Små mängder av vaccin mot Covid-19 väntas till Västerbotten inför vaccinationsstart i vecka 3. Mängderna är små och 
alla hälsocentraler kommer inte att få vaccin under januari. De hälsocentraler som kommer att få ta del av de första 
leveranserna kommer att meddelas. 
 
Utifrån nu gällande leveransplan kommer de hälsocentraler som får ta del av den första fördelningen att få vaccin den 
19 januari. Vaccinet har kort hållbarhet och måste ges under 19-22 januari. Alla doser ska ges, inget får kasseras. Dos 
två levereras i samband med att det ska ges tre veckor senare, d v s vecka 6. 
  
Mot slutet av januari förväntas att Modernas vaccin kan börja levereras. Under första kvartalet kommer leveranserna 
succesivt att öka, då ännu fler vacciner troligen kommer att godkännas. Observera att det kommer flera olika vacciner 
och att dessa ska hanteras och beredas på olika sätt. 
 
Hälsocentralerna kan nu börja beställa kringmaterial för vaccinationerna, enligt särskild materiallista som bifogas 
utskick till regionen. Hälsodeklarationer, vaccinationskort och patientinformation kommer att skickas ut till samtliga 
hälsocentraler i början av året och sedan kan de också beställas i Mediq. 
 
Förberedelser för vaccinatörer 

• Läs Vaccinationsplan Covid-19 vaccination Region Västerbotten och den praktiska vägledningen Covid-19 

vaccinering: praktiskt genomförande. Dessa och övriga dokument, som till exempel materiallista kommer att 

uppdateras kontinuerligt. De finns på 

https://www.regionvasterbotten.se/smittskydd/coronavirus/information-till-vardpersonal/vaccination  

• Beställ kringmaterial enligt materiallista. Gör inte stora beställningar utan beställ till att börja med enligt 

bifogat exceldokument och sedan efter behov. Avvakta med att beställa NaCl 

• Planera till att börja med att vaccinera under onsdagar, torsdagar och fredagar.  

• Utbildning för vaccinatörer via videolänk 8/1, 12/1 och 14/1 ca 10:00-11:00. Inbjudan kommer. 

Träffas för gemensam planering 

Kommuner och hälsocentraler bör så snart som möjligt träffas för gemensam planering av vaccinationer mot Covid-19 
för de prioriterade grupperna: personer som bor på särskilda boenden (SÄBO), äldre personer som har hemsjukvård 
och eller hemtjänst och medboende till dessa samt personal som arbetar med dessa grupper.  

Inventera och inhämta samtycke 

För bästa fördelning av tilldelade doser behöver regionen veta så exakt som möjligt hur många individer i de 
prioriterade grupperna som är beredda att vaccinera sig. Förslaget är att kommuner och hälsocentraler tillsammans gör 
en inventering av vilka personer inom ovan nämnda prioriterade grupper som vill och kan vaccineras. Det kan också 
vara bra att förbereda vaccinationerna genom att redan flera veckor i förväg inhämta samtycke, särskilt för individer 
vars samtycke inhämtas via anhörig. 

Håll oss uppdaterad om läget hos just er 

För att samordning av vaccinationerna ska kunna vara så följsam som möjligt till aktuella förutsättningar ute i 
verksamheterna vill vi att ni håller oss uppdaterade. Initialt behöver vi en så exakt lista som möjligt med antal individer i 
de högst prioriterade grupperna som kan/vill vaccineras. Vidare vill vi att ni löpande mejlar oss om era förutsättningar 
att utföra vaccinationer förändras.  
E-post: smittskydd@regionvasterbotten.se  
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