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Nyheter från vaccinationssamordnaren 2021-03-04 
 

Dagens stora nyhet är att Astras vaccin i dag godkänts för personer över 65 år. Observera att dialyserade 

och benmärgs/organtransplanterade ska ges MRNa-vaccin. Detta innebär att vi nu, när nästan alla kan ges 

alla slags vaccin, på ett ännu bättre sätt kan följa Folkhälsomyndighetens prio-ordning. 

Vi håller på att vara klara med flertalet som hör till fas 1 och vi har påbörjat vaccination inom fas 2. 

De som finns kvar inom fas 1 (brukare och personal inom SäBo hemtjänst, HSiH) ska i möjligaste mån 

vaccineras först av allt. Regionens rekommenderade prio-ordning inom fas 2: 

1. Personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först (just nu 80+ och medboende). 

2. Personer som har genomgått eller väntar* på att få genomgå en benmärgstransplantation, eller 

annan organtransplantation, och deras hushållskontakter**. 

3. Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter**. 

4. Personer som är 18 år eller äldre och som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS). 

5. Personer som är 18 år eller äldre och som har assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. 

De äldsta erbjuds vaccination först. 

6. Personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära de patienter och 

omsorgstagare som nämns i ovanstående punkter. 

 

*För grupp 2. Lokalt beslut i Region Västerbotten: gäller även de som är på väntelista för transplantation. 

**Hushållskontakt = medboende, person över 18 år som bor i samma bostad. Undantag kan finnas. 

 

Tack för det tålamod, den tillförsikt och den trovärdighet ni har och sprider vidare till medarbetare och 

invånare trots utmaningar med leveranser, prio-ordning och ivriga 80+ som vill boka tid. Jag och mina 

kollegor i vaccinationssamordningsgruppen gör vårt bästa och vi samlar lärdomar för framtiden. 

 

Regionstyrelsen förväntar sig följsamhet till beslutet att alla hälsocentraler erbjuder vaccination oavsett 

om det samtidigt finns gemensam mottagning samt att Covid-19vaccination erbjuds via bokningsbar tid. 

Webbtidboken är och ska vara regionens förstahandsval vid bokning av vaccinationstid, ni ska också 

erbjuda telefonbokning, sistnämnda är beslutat nationellt. Antal tider anpassas mot tillgång på vaccin. 

Alla hälsocentraler skall ha samma tillvägagångssätt för bokningar av vaccination. I Västerbotten har vi 

beslutat att vi inte skickar kallelse till vaccination av många olika anledningar. 

Vid brist på vaccin kan ni informera om det på ert kontaktkort, till exempel: ”Du kan för närvarande inte 

boka tid för vaccination mot covid-19 hos oss. Tider erbjuds efter tillgång till vaccin. Vi får mer vaccin 

snart, vänligen återkom i nästa vecka.”  

Jag vill också påminna om att vi även bestämt att invånare senast vid vaccinationstillfälle för dos 1 ska få 

en bokad tid för dos 2. Jag har indikationer att så inte alltid är fallet och jag vill att ni ser över era rutiner.  

 

Er kapacitetsplan behöver inte mejlas in till mig (vilket jag tidigare bett om). Jag har av regionens 

politiker fått uppdraget att ta fram en plan för min/max vaccinationskapacitet per hälsocentral som jag 

inom kort skickar ut till er alla. Hälsocentraler som har större kapacitet än det max jag får fram kan då 

meddela mig detta. Vi tar in externa bolag om vi framöver får mer vaccin än vi klarar. 

 

Rättelse: Förra nyhetsbrevet innehöll tyvärr en ej fungerande länk till Teams webbtidbok e-hälsa där ni 

hittar allt om den nya webbtidbokslösningen. Rätt länk: Webbtidbok E-hälsa 

 

Kom ihåg att alltid, även vid personal-vaccinationer, informera om förväntade biverkningar! Astras 

vaccin ger ofta biverkningar efter dos 1. För Moderna är det vanligare med biverkningar efter dos 2. 

Vi har under någon vecka rekommenderat provtagning i samband med personalvaccination. Detta är nu 

ändrat, se version 210304 av ”Riktlinje för symptom efter personalvaccination” på Smittskydds hemsida, 

där ni även hittar senaste versioner av alla manualer, materiallista, arbetsplan m fl viktiga dokument.  

Vaccination mot covid-19 (regionvasterbotten.se) 

 
Ronny Lestander, vaccinationssamordnare 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a03a7fa8dd3cb44a3baf8cee4f48d8fed%40thread.skype/Allm%25C3%25A4nt?groupId=7a192471-d53b-4f23-b140-e323dceb94c4&tenantId=12517306-9857-4dca-b594-6c370d359eb0
https://www.regionvasterbotten.se/smittskydd/coronavirus/information-till-vardpersonal/vaccination

