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Prioordningen och bristen på vaccin våren 2021

• Startade med vaccination på äldreboenden i mellandagarna 2020/2021
• 200 doser med kurir till hemlig plats

• Prioordning 1 var säbo/hemtjänst och personal inom äldreomsorgen

• Endast leverans av Pfizer initialt. I februari liten mängd Moderna

• I Västerbotten tas beslut att vaccinera ett fåtal patientnära personal i februari 
(Ambulans, akutverksamhet, IVA, infektion)



Vaccinbrist våren 2021

• Moderna: kan endast levereras i liten mängd
• ges till vårdpersonal på sjukhus av logistikskäl

• Pfizer-osäkra leveransbesked
• Snabba förändringar i antal vaccinationsbesök/hälsocentral

• Astras vaccin godkänt 29/1 -bidrar till mer storskalig vaccination i mitten på 
februari
• Larmet om biverkningar-signaler om blodproppar och blödningar kom början på mars 

• 25/3-Läkedelsverket kan efter genomgång och EMAs rapport rekommendera att 
vaccinet kan ges säkert till personer >65 år 





Kommunikationsutmaningar



Vaccinbrist och Kommunikationsutmaningar

• Nationell prioordning från FHM
• Vaccinera utifrån ålder-äldsta först. (80+, 70+, 65, 60+ och riskgrupper), 50+…

• Personerna fick boka sig själva

• Vårdpersonal som är patientnära vaccinerades parallellt (fas 3)
• dvs de som undersöker, vårdar patienter-inga andra!

• Vaccinationsturism inom och mellan regioner

• Går det att välja vaccin?

• Inte förrän i början på sommaren öppnas för vaccination av alla vuxna 18+



87% vaccinerade med  1 dos, 85% med 2 doser, 65% >18 år fått 3 doser



Hösten 2021: barnvaccination och Modernas indragning till yngre

• Vaccination från 12 år i skolan:
• Samtyckesblankett skickas hem för påskrift av bägge föräldrar

• Mognadsbedömning 

• Antivaccinkampanj-brev till skolor och hot till smittskydd och vaccinsamordnare

• Modernas vaccin: paus 6 oktober pga. försiktighetsskäl
• Orsaken är signaler om Mykokardit/perikardit hos yngre.

• Besked senare om att yngre (födda 1991 och senare) kan ta pfizer

• Personer födda före 1991 kan ta Moderna 





Påfyllnadsdosen under hösten 2021: i turordning

• 3:e extrados till riskgrupper (gravt immunsupprimerade)

• 3:e påfyllnadsdos: särskilda boenden/hemtjänst och 80+ tidigt på hösten

• 3:e dosen till 65+ samt vårdpersonal inom äldreomsorgen (6 mån intervall). 

• Öppnar för 50+ innan jul. I januari 2022 för 18+. 

• Vårdpersonal ej prioriterad: vaccination i mån av ingen undanträngningseffekt
• (start i mitten på december)



Prioordningen skapade frustration hos vårdpersonal



Våren 2022

• 4:e dosen till 65+ (4 mån efter dos 3)

• 5:e dosen till gravt immunsupprimerade (3 mån efter dos 3)

• Ytterligare ett vaccin på marknaden: Nuvaxovid

• Vaccinationsviljan av 3:e dosen?



Vaccinationsvilja 3:e dosen



Når vi alla grupper?


