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Nyheter från vaccinationssamordnaren 2021-03-24 
Det vi behöver göra likadant i hela länet  
Det finns många anledningar till att det inte alltid räcker att vi jobbar mot samma mål utan att vi ofta 
också behöver utföra aktiviteter i vaccinationsprocessen på ett så likartat sätt som möjligt. Den mest 
självklara orsaken är att vi vill erbjuda jämlik vård över länet. En annan anledning är att vi behöver skapa 
bra förutsättningar för att kunna hjälpa varandra. En tredje orsak är att vi behöver kunna vara tydliga i 
kommunikationen med våra invånare. De områden det handlar om är tillit, tillgänglighet och turordning:  

Tilliten till vaccin och vaccination: Organisationens - och alla medarbetares - budskap om vaccin och 
vaccination behöver vara samma. Det du som chef och medarbetare kan göra är att ta till dig regionens 
beslut och rutiner och att utifrån dessa komma överens med kollegor och vårdgrannar om det praktiska 
genomförandet. Det är också viktigt att vi hjälps åt att sprida patientinformation på ett tillitsskapande 
sätt. Här får vi bra hjälp av de budskap som Kommunikationsstaben formulerar och kommunicerar på  
t ex 1177.se, de riktlinjer och manualer vi har på Smittskydds webbsida samt de nationella stöd som 
finns, t ex fråge-telefonen 113 13 samt Läkemedelsverkets och Folkhälsomyndighetens webb-sidor. 

Tillgängligheten: Alla länets hälsocentraler ska erbjuda vaccination under hela vaccinationsperioden. 
Alla hälsocentraler ska hålla mycket god tillgänglighet via telefon. Vi måste kunna kommunicera centralt 
att de som hör till aktuell prio-grupp kan ringa hälsocentral för att få hjälp med att boka en 
vaccinationstid. De som tillhör aktuell priogrupp ska kunna få vaccinationstid eller info om när det går 
att boka in sig. Erbjud gärna hjälp att boka tid vid annan mottagning om tiderna är slut på den egna. Vi 
behöver hjälpa varandra med inflöde och tillgänglighet. Alla hälsocentraler behöver själva ta emot 
samtal, men också jobba med egna hänvisningar i telefon och på kontaktkorten på 1177.se.  

Prioriteringsordningen: Alla involverade- de som fördelar vaccin över länet, vaccinerande verksamheter 
och invånare som bokar in sig för vaccinationstid – ska följa den prioriteringsordning vi har i regionen. 
Ingen enskild läkare eller annan personal eller invånare kan frångå aktuell prio-ordning. Här behöver alla 
hjälpas åt. Aktuell prioordning för Region Västerbotten finns på Smittskydds webbsida, uppdateras ofta: 
Microsoft Word - Prioriterade grupper Covid-vaccin 20-03-22v2 (regionvasterbotten.se) 
 

Nyheter och övrig information 
Invånare födda 1946 och tidigare kommer i mitten av nästa vecka (30-31/3) att få brev hem om att de nu 
kan boka tid för vaccination. Ni får en kopia av brevet i god tid innan det når invånarna, så att ni vet vad 
det innehåller. Dialog om hur vi tillsammans hanterar detta tar vi på dialogmötet 26/3. 
 
Alla som varaktigt befinner sig i Västerbotten, oavsett nationalitet eller mantalsskrivningsort, ska kunna få 
vaccination vid valfri hälsocentral/ vaccinationsmottagning när det är deras tur enligt aktuell prio-ordning. 
Med ”varaktigt” menar vi här minst 6 veckor, så att det finns möjlighet för individen att få 2 doser vaccin.  
 
Asylsökande/nyanlända m fl ska kunna komma till hälsocentral och boka sin dos när det är dags för dem 
enligt aktuell prio-ordning. Alla HC har rutin för att skapa R-nummer till de utan svenskt personnummer, 
för att kunna boka, registrera och dokumentera även personer som saknar svenskt personnummer.  
 
Med anledning av att det pågår utredning om misstänkta allvarliga biverkningar efter vaccination med 
Astras vaccin finns nu en nationell rutin för handläggning av blödning, trombos och/eller trombocytopeni 
inom två veckor efter vaccination mot covid 19: https://www.ssth.se/wp-content/uploads/2021/03/Vaccin-biverkan.6.pdf 

 

Info till allmänhet om förväntade och misstänkt allvarliga biverkningar efter vaccination:Information till dig 

som de senaste 14 dagarna vaccinerats med Astra Zenecas vaccin mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten 

(folkhalsomyndigheten.se) 
 
Jag återkommer med info om Astras vaccin så snart vi vet mer om utfallet av pågående utredning. 
 
Smittskydds webbsida med alla tidigare nyhetsbrev, prioordning, manualer et c, alltid uppdaterat: 
https://regionvasterbotten.se/smittskydd/coronavirus/information-till-vardpersonal/vaccination 
 
 
Ronny Lestander, vaccinationssamordnare 
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