
Umeå 2021-02-04 

 

  

Nyheter från vaccinationssamordnaren 2021-02-04 
 

Astras vaccin blev godkänt 29/1. Då studier kring effekter på äldre saknas för detta vaccin ska vi i nuläget 

använda Astras vaccin till personer under 65 år. Så länge den åldersrekommendationen gäller är det extra 

viktigt att vara tydlig med grupper, så att vi förstår att vi pratar om personal eller brukare, särskilt viktigt 

att särskilja vilka som är personal under 65 år så att vi kan fördela olika slags vaccin. 

 

EU och Sverige har inte fått vaccinleverans enligt prognos. På längre sikt ska leveransvolymerna öka så 

att vi  förhoppningsvis kan hålla vår målsättning att hinna erbjuda alla över 18 år vaccin innan 30 juni. 

 

Kommande två veckor går minst hälften av vaccinet till dos 2. Just nu vaccinerar vi SäBo och i liten 

utsträckning även brukare inom hemtjänst/HSiH. Innan helgen ska vi ha vaccinerat 8700 personer, varav 

1775 även fått dos 2. Här vill jag än en gång tacka för det fina samarbetet mellan HC och kommuner. 

 

Ny prioriteringsordning från FHM kom idag. Kort sammanfattning:  Åldersgräns i fas 2 sänks till 65 år. 

Fas 2 utvidgas till att omfatta även vissa sjukdomar/tillstånd, t ex dialys och transplanterade. I fas 3 ingår 

bland annat: personer 60–64 år, personer 18–59 år med kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes och Downs 

syndrom samt personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder. 

Ålder och socioekonomisk utsatthet beaktas i varje fas. Läs utförligt här: Nya rekommendationer om 

vilka som prioriteras för vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 

För att få tag i alla inom priogrupp hemtjänst har vaccinationssamordningsgruppen skickat ut ett förslag 

om att påbörja planering av att, med hjälp av kommunen,  få ut ett brev till brukare och bolag. Samma 

förfarande kan komma att behövas för att få tag i de personer som ingår i priogrupp LSS. Innan det är 

dags för grupp LSS kommer alla invånare som är 65 år och äldre att få ett brev som skickas direkt från 

oss i regionen, med info om när, hur och var de kan boka tid.  De äldsta kommer att vaccineras först.  

 

Regiondrivna hälsocentraler i Umeå och Skellefteå har gått tillsammans för att rigga en gemensam 

vaccinationsmottagning på respektive ort. Planering pågår, inget är i nuläget klart. Även om det kommer 

att finnas centrala vaccinationsplatser behöver alla hälsocentraler kunna erbjuda vaccination till de 

invånare som inte vill eller kan ta sig till en central mottagning.  

 

Jag får många frågor om hur hälsocentralerna ska klara sitt uppdrag parallellt med att mycket tid och 

energi går åt till vaccinationerna. Beställarenheten kommer inom kort ut med information som kan 

fungera som ett bra stöd för de eventuella prioriteringar ni behöver göra.  

 

Utifrån att många frågar upp kring ”covidavdelning” i nu gällande prio-ordning för sjukhuspersonal; det  

handlar om vård av covidpatienter i det akuta skedet, vilka avdelningar som berörs vet lokal sjukhus-

ledning. Vilka som prioriteras därefter kommer att kommuniceras inom kort. 

 

För allmänna frågor om prioriteringar: kontakta mig. För medicinska frågor i samband med vaccinationer, 

kontakta infektion, helst via mail, infektionsklinik.umea@regionvasterbotten.se alternativt via telefon 

som är bemannad må-fre kl 9-11 telefonnummer 090-785 95 43  

 

Vi ser fortfarande avvikelser i inrapportering till NVR, det är mycket viktigt att all dokumentation sker 

exakt så som den ska göras enligt manualer samt att batchnumren skannas in, eller om de skrivs manuellt, 

att ingen siffra blir fel. Blir det fel ska det rättas snarast, vi kontaktar er när vi upptäcker fel. Kom ihåg att 

dokumentationen ska ske så snart som möjligt eller senast tre dagar efter varje given dos.  

 

På Smittskydds webbsida finns film från Pfizer om hur vaccinet ska dras upp, gör så, då ska det gå att få 

ut 6 doser/vial. Samtidigt är FHM i dialog med Pfizer om att det ändå inte alltid går att få ut 6 doser. 

 

Om vi inte får ut lika många doser ur varje vial när vi ska ge dos 2, om en person blir utan, då får den 

personen sin dos någon vecka senare. 

 

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

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

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

 
Ronny Lestander, vaccinationssamordnare 
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