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Nyheter från vaccinationssamordnaren 2021-01-29 
 

 

Information om eventuellt godkännande av Astras vaccin kommer i nästa nyhetsbrev. 

 

Vi har just nu begränsad tillgång till vaccin, hela EU får betydligt färre doser än tidigare sagts och vi är 

glada åt att få förståelse ute i verksamheterna när doser som vi lovat inte kan levereras. Vi gör vårt bästa 

för att fördela, se till att vi går i takt i regionen. Det kommer ändå att vara så att vissa kommuner hunnit 

längre än andra, att några hinner in i nästa prioriteringsgrupp före andra. Där beror det ofta på att vi i 

nuläget måste leverera minst 90 doser och om ett litet SäBo bara har t ex 40 att vaccinera, då måste de 

använda vaccinet till nästa prioriterade grupp.  Det är viktigt att vaccinet går till de som har prioritering. 

 

För priogrupp LSS pågår planering inom kommunerna vilket ibland har skapat missförstånd om att de är 

igång med vaccinationer inom den priogruppen, så är det alltså inte, med få undantag för de med LSS 

som bor på SäBo. Vår ambition är att inom fas 2 ska sköra äldre vaccineras innan LSS påbörjas. 

 

NUS har påbörjat vaccination av patientnära personal inom ambulans, akut och förlösande barnmorskor, 

Lycksele och Skellefteå sjukhus påbörjar vaccination av dessa personalgrupper under nästa vecka. När 

vaccin kan levereras blir nästa grupp prioriterad sjukhuspersonal patientnära personal som arbetar på de 

vårdavdelningar som regelmässigt vårdar patienter med covid-19 i akut sjukdomsfas samt patientnära 

personal som arbetar på intensivvårdsavdelning. 

 

Planeringsunderlag för vaccinationer inom hemtjänst och HSiH gick ut till hälsocentraler och kommuner 

onsdag kväll. Transport-kit med kylväska och bubbelplast skickades torsdag till alla hälsocentraler. 

 

Politisk ledning vill skicka med en förhoppning att vi planerar för andra öppettider än 8 – 17 när vi har 

mer vaccin och när vi kommer fram till fas 3 och fas 4, för att öka tillgängligheten och undvika trängsel.  

 

Det går snabbare nu att få in data till NVR, det tackar vi för;  bra att kommunerna är snabba att leverera 

hälsodeklarationerna och bra att hälsocentralerna dokumenterar i samma takt som de kommer in 

 
Förtydligande gällande dokumentation av Batchnummer: På ampuller och förpackningar till vaccinet står 

det ofta LOT före aktuellt batchnummer. Det är bara siffrorna som ska dokumenteras. Ordet LOT ska inte 

dokumenteras.  Använd gärna handskanner för att skanna batchnumren så slipper ni tänka på detta. 

 

Från och med 1 februari byte till nationella hälsodeklarationen för Covid-19vaccination. Den finns på 

flera språk. Det som saknas är fält för samtycke samt information om eventuella avvikelser: skriv sådant 

på baksidan. Var noga med info om avvikelser: vad, vem som beslutat, vilka åtgärder (t ex kompression 

på stickställe). Skriv tills vidare ut aktuell hälsodeklaration från Smittskydds eller Folkhälsomyndighetens 

webbplats.Vi undersöker möjligheten att trycka upp och skicka ut till er, jag återkommer med info. 

 

Om ni inte får ut lika många doser per vial när ni ska ge dos 2 är det ok att vänta någon/några veckor. Det 

går inte att ge vaccinet tidigare än det antal dagar tillverkaren anger, däremot går det bra att vänta.  

 

Nu finns Diver-rapport med statistik för antal givna/journalförda respektive NVR-rapporterade doser per 

verksamhet. Det finns under Primärvård – produktion, två olika rapporter:  

 

  
 

OBS! Manual för dokumentation och registrering är uppdaterad med ny diagnoskod! Se aktuellt 

dokument på Smittskydds hemsida, där ni också hittar arbetsplan, materiallista et c; alltid i senaste 

version. Skriv inte ut dokumenten på papper utan läs regelbundet då dokumenten uppdatares löpande: 

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