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Nyheter från vaccinationssamordnaren 2021-02-19 

Anna har mejlat alla hälsocentraler tilldelning för alla tre vaccin-sorter fram till vecka 11. Hälsocentraler 

och kommuner vaccinerar nu hemtjänst/HSiH. Vi räknar med att vara klara med dos 1 för fas 1 vecka 10.  

 

Både Skellefteå och Umeå tänker vara i gång med central mottagning i vecka 11. Anna kommer att synka 

fördelning av vaccin med regiondrivna HC utifrån kapacitet & efterfrågan vid centrala mottagningar. 

Detta kan påverka tilldelning lite för vecka 11, men Anna gör omfördelning i nära dialog med berörda. 

 

Det är lite olika hur det går till att nå ut med erbjudandet till hemtjänst och hemsjukvård i olika länsdelar, 

men det som är lika överallt är att kommun och hälsocentral gör detta i samarbete. Ett exempel är att i 

Umeå arbetar en regionanställd och en kommunanställd koordinator som först ringer hälsocentralerna för 

att säkra upp vaccin och resurser. Sedan väljer de ut grupper av hemtjänst/HSiH att kontakta, som de 

samlar till ett par större ställen där de vaccinerar. Detta har gått bra förutom att det blev lite trångt en 

stund på ett ställe, det har ni läst i tidningen, synd att en liten incident bli så omskriven. 

 

Fas 2 delar vi i in i några sektioner där vi börjar med de som är +80 år och deras medboende. De kommer 

att få ett brev med information om att de från och med 3 mars kan boka tid via telefon och webbtidbok. I 

takt med hur mycket vaccin som kommer till länet går vi sedan ut med brev till 70-79-åringar, därefter till 

grupp 65 – 69 år. Åldersgränsen gäller födelseår. 

Prio-grupp transplanterade och dialys bör få vaccin tidigt under fas 2. Vi skickar personuppgifter som 

krypterat mail till HC:s avdelningschefer så att ni utifrån vaccintillgång kan kontakta dessa. Utöver de ni 

får personuppgifter om kommer de som är benmärgs- eller stamcellstransplanterade att få brev om att 

ringa er för bokning. Observera att alla dialyserade/transplanterade ska få Pfizers eller Modernas vaccin 

oavsett ålder! Medboende ska ges Astra om de är under 65 år och Pfizer/Moderna om de har fyllt 65. 

Under fas 2 kan ni även vaccinera patientnära personal. Här återkommer vi med information om hur 

vaccination av annan än ”egen” patientnära personal ska gå till, jag behöver fördjupa min dialog med er 

om hur ni ska få kontakt med, eller kontakta dessa. Det handlar då om t ex IVPA, tandvården och privata 

aktörer, samt att ni även kan komma att behöva vaccinera sjukhhuspersonal som har fyllt 65 år, sjukhusen 

har begränsad tillgänglighet till Pfizers/Modernas vaccin. Jag återkommer om detta.  

 

Gällande vacciners hållbarhet och förslag på när de kan användas finns tabell i arbetsplanen. Som det är 

just nu – leveransdagar kan ändras - kommer Astras och Modernas vaccin till hälsocentral på fredagar i 

leveransveckan, dessa vaccin håller länge och kan användas från veckan efter. Pfizers vaccin kommer i 

nuläget på tisdagar och måste användas senast lördag samma vecka, förslagsvis onsdag – fredag. 

 

För Astras vaccin rekommenderar vi att det går 10 veckor mellan doserna ( 9 -12 veckor är ok). 

 

Webbtidbok med många smarta funktioner för sortering/triagering och slussning till rätt vaccin-sort är på 

plats 2 mars och vi önskar att ni börjar använda den så snart som möjligt därefter. Även innan ni aktiverar 

så att invånare bokar själv kan er personal ”bakvägen” boka in t ex de som ringer. Kontaktpersoner på alla 

hälsocentraler har fått inbjudan till infoträff om webbtidbok den 24/2. 

 

Oavsett när ni aktiverar webbtidbokningen bör ni rigga era telefonlinjer på bästa sätt med bemanning, så 

att ni är beredda på att det kommer samtal för bokning av Covid-19 vaccination framöver. 

 

Riktlinje för personalvaccination och eventuella biverkningar har skickats ut och vi får en del frågor på 

den. Vi kommer inom kort med förtydligad version. Vi har idag även skickat ut separat dokument om 

verkan och biverkan för Astras vaccin.  

 

Det kan vara bra att fördela personalvaccinationer vid en enhet över flera dagar. Här är det ok att vara 

flexibel för att snabbt få ut doser. Om det skulle bli så att en kommun vill vänta extra med /sprida ut 

personalvaccination och ni har gott om Astras i kylen kan ni t ex påbörja vaccination av egen /övrig 

patientnära personal. Se bara till att ni har vaccin så att ni kan ge kommunpersonalen när de är redo. 

 

Använd rätt version av planer, manualer och listor. Finns på Smittskydds webbsida:  

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