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Nyheter från vaccinationssamordnaren 2021-05-19 

Resultat i förhållande till produktions-mål. 
Cirka 45% av alla länets invånare över 18 år har fått minst 1 dos vaccin (mål:70% innan 5/9) 

 

Prognos 
Födda 1981 eller tidigare förväntas kunna erbjudas minst en dos innan midsommar. 
Alla invånare som rekommenderas vaccin ska ha erbjudits minst en dos innan 5 september. 
 

 
Nuläge  
Semesterplaneringen är fastställd och befintlig vaccinationsverksamhet kommer att klara merparten av 
de doser som kommer till Västerbotten även under semesterperioden. Vi har ett bra avtal med en extern 
leverantör som kommer att genomföra vaccination på vissa orter under delar av sommaren. 
 
Nytillkomna prio-grupper innevarande vecka är patientnära vårdpersonal och personer med vissa 
sjukdomar/tillstånd som är 18 år och äldre. Se detaljer och mer information om t. ex vaccin-val och dos-
intervall i version 2021-05-17 av dokument ”Aktuell prio Västerbotten” på Smittskydds webbsida: 
Vaccination mot covid-19 (regionvasterbotten.se) 
 
 
 

Nyheter och information 
Tisdag i nästa vecka (25/5) öppnar vi möjligheten att boka tid för första ålders-grupp inom fas 4; alla som 
är födda 1971 eller tidigare. Någon vecka senare öppnar vi för personer födda 1981 eller tidigare och runt 
midsommar kan vi preliminärt erbjuda alla vuxna i länet möjlighet att boka vaccinationstid. 
 
Just denna vecka kan vara den som är den allra krångligaste hittills, för alla som hjälper våra invånare att 
boka tid för vaccination. Mängder av prio-grupper varvas med special-fall, medicinska frågeställningar och 
invånares önskemål om ombokning av dos 2 vilket gör det komplicerat. Som ett stöd finns en lathund för 
telefonbokare, mejlad till alla avdelningschefer på alla hälsocentraler, för spridning. Fortsätt också att  
 
Ny mejlbrevlåda för vaccin-tilldelning och därtill hörande frågor covidvaccin@regionvasterbotten.se 
 
Personer 65år och äldre som fått dos 1 av Astras vaccin erbjuds Astras vaccin även som dos 2.  
Undantag kan finnas för ett fåtal personer och ska vara på medicinsk grund, där varje enskilt fall ska 
bedömas individuellt. Oro är i normalfallet inte medicinsk grund. Bedömning kan göras av 
distriktssköterska eller läkare, vid behov i samråd med infektionsmottagningens infektionsmottagningens 
vaccinationsrådgivning för vaccinationsansvarig personal: infektionsklinik.umea@regionvasterbotten.se 
Svar skickas via e-post inom en vecka. Alternativt ring 090-785 95 43 måndag-fredag klockan 09 -11. 
 

Alla hälsocentraler behöver hjälpa alla personer som fått dos 1 så att de kan få dos 2. De som avbokat dos 
2 eller fått dos 1 på annan ort kommer oftast att få vänta längre än rekommenderat dosintervall, men de 
behöver få dos 2 någon gång och vi behöver vara så tillmötesgående som möjligt. Ett förslag är att notera 
dessa på en särskild lista så att ni kan kontakta dem när ni får en dos över. 
 
 
 
 
 
 
 
Ronny Lestander, vaccinationssamordnare 
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