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Nyheter från vaccinationssamordnaren 2021-02-23 

Vi har hittills haft ett relativt lågt inflöde av doser till länet, med som mest runt 3000 doser totalt. 

Successivt kommer fler doser per vecka framöver. Anna arbetar intensivt med att uppdatera fördelning - 

tilldelning av vaccin. För påskveckorna kommer Anna att modifiera leveranser och tilldelning så att ni får 

färre doser, (vaccinerar lite färre) i vecka 13 och 14 och får lite mer i vecka 12 och 15. Det kan finnas 

enheter som inte klarar att vaccinera med den tilldelning de får, bra då att jag och Anna vet vem som kan 

hantera mer, så att Anna kan omfördela. Dessutom vill SKR att vi ska räkna maxkapacitet, inför andra 

kvartalet, när vi kan få mer vaccin till länet. Därför måste jag få kapacitetsplan från samtliga 

hälsocentraler, maila mig snarast om ni inte redan gjort det. 

 

I både Skellefteå och Umeå har kommunen hjälpt till att distribuera brev till brukare av hemtjänst så att ni 

ska kunna komma i kontakt med och erbjuda dem vaccination. Vi räknar med att åtminstone alla brukare 

som tillhör fas 1 ska ha fått sin första dos innan vecka 11. 

 

I slutet av denna vecka eller i början av nästa vecka kommer det ut ett brev till 80+ med information om 

hur de från 3/3 kan boka in sig. (Brevet är bilaga till detta nyhetsbrev för er som får det via mail.) 

Webbtidbok är regionens förstahandsalternativ för bokning av vaccination mot covid-19. Aktivering av 

det nya covidvaccinations-flödet sker 2/3. Mer info om detta under infoträff webbtidbok 24/2 kl 9.00 via 

Teams, kallelse har gått ut. Mötet filmas och kan även ses i efterhand på Teams webbtidbok e-hälsa. 

För telefonbokning rekommederar vi att ni aktiverar ett eget knappval i TeleQ eller använder ett separat 

telefonnummer. Används TeleQ kan ni anpassa information om aktuellt knappval med aktuell prio-

ordning, t ex att bokning endast gäller de som är 80+ och deras medboende. 

Mycket viktigt: alla hälsocentraler ska ha fungerande rutin för att ta emot vaccin alla dagar i veckan.  

 

Upphandling av externa vaccinationsbolag pågår, det ska vara klart i början av mars. Där har vi en 

kapacitet som vi kan köpa loss till exempel om vi får stora mängder vaccin framåt sommaren. 

 

Ett tips inför att ni planerar kring era lokaler:  Capio Dragonen var en av de HC som tillsammans med 

Umeå kommun samlade ihop många inom HSiH för vaccination samma dag. De delar med sig av 

följande lärdomar: Bra att ha entrevärdar och andra som vägleder och hjälper med hälsodeklarationer och 

vaccinationskort. Vi hade gärna haft mer skyltar, pilar och annan info, t ex påminnelse om att hålla 

avstånd. Bra också att ha en telefon att låna ut till de som behöver ringa färdtjänsten efteråt. 

 

Tills vidare gäller samma hygienrutiner (avstånd, handtvätt, munskydd et c) för person som är vaccinerad 

som för den som inte är vaccinerad, ni kommer att få veta om och hur det i så fall förändras. 

 

Vi får många frågor kring rapportering av läkemedelsbiverkning. Det går inte att rapportera gruppvis, all 

rapportering sker per individ. Det gör inget om en biverkan rapporteras in två gånger, t ex av vården och 

av personen själv. Läs mer om rapportering av biverkningar hos Läkemedelsverket: Läkemedel | 

Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agency (lakemedelsverket.se) 

Vi har skickat ut krypterade mejl med namn och personnummer för transplanterade och dialys-patienter. 

Tyvärr förekommer fel i fler än hälften av dessa utskick, nya listor kommer att skickas ut under kvällen.    

Som vi tidigare beskrivit kan infektionsmottagningen ge stöd i bedömning av individärenden inför covid-

vaccination. Generella råd kring val av vaccin för olika behovsgrupper  et c  hittar ni också hos FHM: 
Vägledning och fördjupad information om vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten 

(folkhalsomyndigheten.se) 

Fortsätt att dokumentera vaccinationerna så snabbt som möjligt.  

 

Se ny, förtydligad version av ”riktlinje för symptom efter personalvacination” (bilaga) 

 

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

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

 
Ronny Lestander, vaccinationssamordnare 
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