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Nyheter från vaccinationssamordnaren 2021-02-11 
 

Vaccination mot Covid-19 i Region Västerbotten ligger som uppdrag i Hälsovalet och ska utföras enligt 

regionens vaccinationsplan. För att klara den storskaliga vaccinationen så finns undantag och skrivningar 

i vaccinationsplanen som tydliggör vilka grupper som skall vaccineras på länets sjukhus: De ska 

samordna och genomföra vaccination för patientnära personal på sjukhus. Sjukhusen skall utöver detta så 

långt det är möjligt även vaccinera icke patientnära personal, serviceenheter, studenter et c. Om möjligt 

kan sjukhusen också vaccinera patienter. 

 

Länets kommuner har gått med på att så långt det är möjligt och i samarbete hjälpa Regionen med 

vaccinering för boende vid SäBo och inom HSiH samt personal och medboende runt dessa. Om möjlighet 

och överenskommelse finns kan kommunerna också hjälpa till med hemtjänstbrukare, LSS-brukare och 

personal. Då Regionen inte har tillgång till information om hemtjänst- och LSSbrukare samt att det enligt 

sekretesslag inte är möjligt att byta information om dessa personer kommer kommunerna att vara 

behjälpliga med att kontakta dessa personer, till exempel genom att vidarebefordra brev. 

 

Just nu genomförs en upphandling av extern vaccinationstjänst. Om det blir problem med vaccinations-

takt eller att vaccintillgången överstiger förmågan att vaccinera kan avtal aktiveras med kort varsel. 

 

Vår politiska ledning och beställarenheten har full förståelse och överseende med att det kommer att 

finnas behov av medicinsk prioritering i ordinarie verksamhet under vaccinationsperioden och att det som 

då får stå tillbaka kommer att generera ett uppdämt vårdbehov. 

 

Fas 2 innehåller nu 30% fler personer än tidigare och främst äldre personer. Astras vaccin får vi bara ge 

till personer under 65 år.  Detta kommer att innebära att vi kan behöva arbeta med parallella spår och 

påbörja vaccinationer av personer under 65 år, som tillhör fas 3, långt innan vi är klara med fas 2. Utifrån 

FHM:s preliminära leveransplan (kan ändras!) kommer mest vaccination att ske under april, maj, juni. 

 

Astras vaccin håller i 6 månader i kyl efter att ni fått det till hälsocentalen. Astras vaccin ger bäst effekt 

om det går minst 8 veckor mellan doserna. Folkhälsomyndigheten rekommenderar 9 - 12 veckors 

intervall och Region Västerbotten har idag beslutat att rekommendera ett intervall om 10 veckor. 

 

Pfizers vaccin kan nu delas i leveranser om 30 doser, så att det är enklare för oss att fördela över länet.   

 

Vi har just nu en leveransplan för Pfizers vaccin fram till vecka 11, som innebär att alla hälsocentraler får 

små mängder av Pfizers vaccin. Så snart vi fått besked från FHM angående övriga vaccin kompletteras 

leveransplanen. Vår ambition är att alla hälsocentraler regelbundet får vaccin. Detta innebär större 

möjligheter att börja planera för att lägga upp bokningsbara tider. Vi har en webbtidboks-lösning som 

klarar att skilja priogrupper och vaccin-sorter som ni kan aktivera så snart ni kan. Den som av någon 

anledning inte kan vaccinera med tilldelad mängd ska senast sju dagar innan leverans kontakta Anna 

Kauppi för omfördelning till annan hälsocentral. 

 

Det pågår intensivt arbete med att få till bra sätt att informera om när respektive prio-grupp kan boka tid 

och hur de ska göra det. Den stora gruppen 65+ kommer att få hem ett brev med information om när och 

hur de kan boka tid för vaccination. Brev skickas först till personer som är 80 +.  När det är dags skickas 

likadant brev till de som är 65 – 79 år. Utskicken kommer att göras i nära dialog och överenskommelse 

med chefer vid alla länets hälsocentraler och synkroniseras med tillgång till vaccin.  

 

Framöver levereras enbart Astras vaccin till våra sjukhus. För sjukhuspersonal och timtidsanställda 

vaccinatörer över 65 år som behöver få Pfizers/Modernas vaccin kommer vi att arrangera en uppsamling, 

där någon eller några hälsocentraler får några doser extra och kontaktuppgifter så att de kan ringa in dem.  

 

Vi har en grupp personer inom fas 2 som vi i vaccinationssamordningsgruppen kommer att ta fram 

uppgifter om. Dessa ska ni erbjuda vaccination, alltid i mån av tillgång på vaccin och när de kan komma 

ifråga utifrån övriga priogrupper. Ni får tydlig information om vilka personer det rör sig om via krypterad 

e-post så att ni kan ringa upp och boka in dem. Det handlar om ett fåtal personer per hälsocentral. 

 

• hemo/påsdialyspatienter och deras medboende  
• sjukhusdialyserades medboende (sjukhusdialyserade får sitt vaccin på sjukhus). 
• organtransplanterade och benmärgstransplanterade och deras medboende.  



 
Utöver de ovan ska även IVPA-personal få vaccin vid självvald hälsocentral under fas 2. De får info och 

hör av sig själva. De prioriteras som övrig patientnära personal och ges Astras vaccin om de är under 65. 

 

Framåt våren, när vi kommer in i fas 3, har vi än större utmaningar i att identifiera prioriterade individer, 

särskilt de FHM benämner personer som lever i socialt utsatta situationer. Här vill jag be om er hjälp 

med att vara särskilt tillmötesgående mot dessa grupper, i den mån det är möjligt. 

 

Det går rykten om att vissa vaccin är bättre än andra och det finns nu personal som vill vänta med att 

vaccinera sig tills de kan få en viss sort. Det kommer inte att vara möjligt att välja vaccin-sort. Alla vaccin 

vi har tillgång till just nu är bra vacciner, samtliga har bättre effekt mot svår sjukdom är till exempel 

säsongsinfluensavaccinet.  

 

Beslutat av HSLG 9/2: För medborgare som är färdtjänstberättigad ingår vaccinationsresor. För övriga är 

resor i samband med vaccination för covid-19 normalt inte ersättningsberättigade. Enskild som inte har 

(ekonomisk) möjlighet kan begära en kostnadsfri resa via regionens beställningscentral för serviceresor. 
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DIG (Myndigheten för digital förvaltning) har uppdrag att rigga lösning för digitalt vaccinationsintyg, 

inte klart. Systeam Cross innehåller all data som behövs för att kunna generera det digitala intyget. 

 

Enligt läkemedelsförordningen ska journalanteckning innehålla namn på vem som ordinerat och vem som 

givit vaccinet. Ny manual för dokumentation med förtydligande kring det finns på Smittskydds webbsida. 

En utmaning som kvarstår är att hälsodeklarationen saknar rad för ordinatörens namn. Vårt förslag är att 

ni skriver ”ordinatör” + ordinatörens namn i marginalen på blanketten. Observera att ordinatör inte måste 

vara en läkare, till exempel har många av våra distriktssköterskor ordinationsrätt för vaccinet. 

 

Ny vaccinationsplan 9/2 med mycket nytt angående priogrupper m.m.! Ny materiallista 10/2 – undvik 

onödigt krångel; använd rätt version av planer, manualer och listor. Finns på Smittskydds webbsida:  

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

Jag och övriga medarbetare i vaccinationssamordningsgruppen gör allt vi kan för att förenkla för er som 

ska göra jobbet ute i verksamheterna. Vi har manualer och nyhetsbrev, vaccinationsutbildning och vi 

finns att nå via mejl och telefon. Nu förstärker vi ytterligare genom att kommunikationsstaben inom kort 

kommer att publicera en FAQ med svar på de vanligaste frågor vi får in från chefer och vaccinatörer. 

Utöver det har vi precis bjudit in till dialogmöten för chefer och vaccinationsansvariga på hälsocentraler, 

varje helgfri fredag klockan 11.00. Inbjudan är skickad som outlook-kallelse och kan vidarebefordras.  

 

 

Ronny Lestander, vaccinationssamordnare 
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