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Nyheter från vaccinationssamordnaren 2021-04-08 
 
Resultat i förhållande till produktions-mål 
Den 1 april antogs en ny överenskommelse mellan Regeringen – SKR, med nya vaccinations-mål: minst 70% av alla över 18 år ska ha 
fått dos 1 innan 15 augusti 2021 och minst 80% av alla över 65 år ska ha fått dos 1 innan 16 maj 2021. 
 

Den 8/4 har Region Västerbotten registrerat att 17,2 % av länets invånare över 18 år fått minst 1 dos 
vaccin samt att 39,4 % av länets invånare födda 1956 eller tidigare (65+) fått minst 1 dos vaccin. 

Nuläge vaccination  
God täckning med hög andel vaccinerade inom fas 1 gäller samtliga närsjukvårdsområden; alla fortsätter 
också att vaccinera nytillkommen personal och brukare inom SäBo, inom hemtjänst och hemsjukvård. För 
samtliga NSVO gäller också att tillgängligt vaccin används i samma takt som det inkommer, lediga 
vaccinations-tider bokas snabbt upp. 

Nyheter och information 
Framöver får vi fler doser per vecka än vi fått under mars. Vi tar oss snabbt nedåt i åldrarna i prio-
ordning och kan börja vaccinera 70+ och deras medboende. Brev om att de kan boka vaccinationstid, 
för sig själv och för medboende, landar i brevlåda 13/4 hos personer födda 1947 – 1951. 

Vi ska fortsätta att vaccinera personal som jobbar på SäBo, hemtjänst och hemsjukvård oavsett 
anställningsform. Dessa ska ha med sig bevis om anställningen påskriven av chef.  Observera att vi 
vaccinerar i nuläget inte studenter som gör VFU/VIL eller liknande placering i hälso- och sjukvård.  

Övriga personalvaccinationer pausas tills vi vaccinerat alla över 65 år. Sist i fas 2 kommer patientnära 
personal och brukare inom LSS/LASS. Vi räknar med att alla som tillhör fas 2 ska ha fått dos 1 i juni. 
 

Ni som upprättar reserv- eller inringnings-listor: tänk på att sådan lista skall följa prio-ordningen. 
 
Jag har fått många frågor om hur TeleQ fungerar nu när vi behöver hjälpas åt genom att hålla god 
telefontillgänglighet. Hälsocentralernas HC och AC har idag fått kalenderkallelse till snabbutbildning TeleQ 
den 14 april kl 13 – 14. Dela kallelsen med de som använder TeleQ i egna verksamheten!  
 
Ni ska beställa lagom mycket av kanyler och annat kringmaterial. Vi vill inte se att ni bygger upp lager på 
vissa hälsocentraler. Beställ lagom så att alla får sina beställningar.  
 
Det är ok att spara 1 eller högst 2 vialer av Astras och Modernas vaccin att ha som reserv om något 
oförutsett inträffar men för övrigt ska allt vaccin användas i samma takt som det kommer in. 
 
Lisa och Åsa på LMC och Anna på Smittskydd håller på att titta på dos-intervall, så att vi hinner göra bort 
så mycket som möjligt av dos 1 före midsommar: Sen blir det lite färre vaccinationer under semestern. 
 
FoHM tittar nu på EMAs slutrapport om Astras vaccin. När FoHM tagit beslut utifrån rapporten kommer vi 
att få veta hur det blir med dos 2 för de under 65 som fått dos 1 av Astras. Det blir också lättare för oss 
att planera inför sommaren med mera när vi vet vilka som kan få Astras vaccin. 
 
Emma Sjöström har gjort en manual för hur ni bokar in personer under 70 år, t ex SäBo-personal, på 
central mottagning. Manualen bifogad detta nyhetsbrev för er som får det via mejl. Sprid till berörda!  
 
Alla nu tillgängliga vaccin-sorter kan ges till personer som haft blodpropp eller använder blodförtunnande 
medicin. Vid tveksamhet i medicinska frågor: rådgör med läkare eller Infektionsmottagningen. 
 
Inga intyg gäller för prio eller vaccin-val. Det går inte att bli ”upp-prioriterad” eller att få särskilt vaccin 
genom intyg. Vid tveksamhet i medicinska frågor: rådgör med läkare eller Infektionsmottagningen. 
 
Dags-aktuell prio-ordning med info om medboende, val av vaccin, dosintervall finns under rubriken 
”Aktuell prioritering Västerbotten” på Smittskydds webbsida: Vaccination mot covid-19 (regionvasterbotten.se) 

På samma webbsida finns även manualer, arbetsbeskrivningar, artikelllista, nyhetsbrev et c. 
 
Ronny Lestander, vaccinationssamordnare 

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

