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Nyheter från vaccinationssamordnaren 2021-01-22 
 

Innevarande vecka har präglats av låg tillgång till vaccin samt förändringar i leveransplanerna nationellt 

till Regionen med kort varsel, detta har påverkar både vår interna planering och vad vi kan informera våra 

invånare om. Det kan upplevas både orättvist och oplanerat när vi med mycket kort varsel tvingas ändra 

tidigare meddelad tilldelning, eller på annat sätt bromsar takten för vissa hälsocentraler. Min förhoppning 

är att det mycket snart ska finnas säkrare leveransplaner så att vi kan arbeta med en god framförhållning.  

 

Planeringsunderlag för vaccinationer inom hemtjänst och HSiH med förslag till brevmall för utskick via 

kommuner är av ovan nämda orsaker ytterligare försenat. I nuläget gäller att Smittskydd och 

vaccinationssamordnare håller tät kontakt med hälsocentraler/kommuner via telefon och e-post. Här vill 

jag berömma er för att ni också har en god och nära dialog mellan kommun och hälsocentral. Fortsätt så! 

 

Vidare får vi in feedback från hälsocentraler, kommuner och 1177 vårdguiden på telefon gällande 

bristande information om när det finns möjlighet för olika grupper att boka tid för vaccination. Vår största 

utmaning just nu ligger i att vi inte kan kommunicera mer än vi vet. Bild som i dag publicerats på 1177.se 

Vaccination mot covid-19 - 1177 Vårdguiden : 

 

 
 

Det är nu klart med ersättning för kommuner som får 100 kronor per dos när/om kommunens personal 

utför vaccination. Hälsocentralen ansvarar för vaccin och dokumentation på samma sätt som tidigare. 

 

Vecka 3 har alla kommuner har påbörjat vaccinationer vid SäBo samt att vaccination av prioriterad 

sjukhuspersonal har påbörjats. 

 

Vårdpersonal som ansvarar för vaccinering på sin klinik/enhet erbjuds medicinsk rådgivning. Detta sker 

helst via mejl till infektionsklinik.umea@regionvasterbotten.se alternativt via telefon 090-785 95 43 

måndag – fredag klockan 9-11. Svar per mejl sker löpande senast inom en vecka. 

 

Information från hälsodeklarationsblanketten ska dokumenteras enligt rutin för journaldokumentation av 

Covid-19vaccination. Pappersblanketten ska sedan slängas, den ska varken sparas eller skannas in. Se 

uppdaterad manual dokumentation på smittskydds webbsida. 

 

För att säkerställa att batchnummer blir rätt vid dokumentationen av vaccinering i Cross rekommenderas 

att ni skannar in aktuellt batchnummer med den handskanner som denna vecka skickats till alla 

hälsocentraler. Lista med skanningsbara koder finns på Smittskydds hemsida, uppdateras löpande. 

 

Smittskydds hemsida, där ni också hittar arbetsplan, manualer, materiallista et c; alltid uppdaterat. 

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

 
 
Ronny Lestander, vaccinationssamordnare 
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