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Nyheter från vaccinationssamordnaren 2021-05-24 

Resultat i förhållande till produktions-mål. 
Knappt hälften 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. Preliminärt kan vi 
från vecka 24 erbjuda personer födda 1981 eller tidigare möjlighet att boka vaccinationstid och en 
förhoppning är att alla vuxna i länet kan boka vaccination från vecka 26.  
Ambitionen är att alla som vill och kan få vaccinet ska ha erbjudits minst en dos innan 5 september. 
 
Nuläge  
En extern leverantör, Vaccina, kommer att stötta upp befintlig vaccinationsverksamhet på vissa orter 
under delar av sommaren. Det vi hittills avropat innebär att de börjar vecka 23 i Skellefteå och Norsjö och 
kommer därefter även att finnas vissa veckor i Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs. 
Möjlighet finns även att avropa vaccinationstjänst för centrala Umeå, vilket vi inte behöver just nu. För 
Södra Lappland finns inte möjlighet att avropa extern aktör. 
 
Fas 4 inleds i morgon tisdag med att personer födda 1971 eller tidigare kan boka vaccinationstid.  Se 
fullständig prioordning med detaljer och även mer information om t. ex vaccin-val och dos-intervall i 
version 2021-05-25 av  ”Aktuell prio Västerbotten” på Smittskydds webbsida. Obs! Ny version gäller från 
och publiceras 25 maj (nu finns en som gäller t.o.m. idag): Vaccination mot covid-19 (regionvasterbotten.se) 

 

Information och nyheter 
Jag är stolt över alla ekvilibrister i länet! Balansen mellan styrning och flexibilitet är extra svår när allt går 
snabbt. Ni gör det bra! Fortsätt så, fortsätt att berätta för varandra, fråga andra, kalibrera er internt och 
externt. Extra viktigt för chefer att föra info vidare och att ofta prata om hur:et. Bra med konkreta ”etiska 
dilemman” och andra exempel på sådant som fungerat extra bra eller som hade kunnat göras bättre. Tack 
också till alla ni som skickar frågor och förslag som jag kan ta upp i våra dialogmöten. 
 
Sent i torsdags kväll kom FoHM ut med rekommendation om nytt dos-intervall för Pfizer och Moderna. 
Det nya dos-intervallet 7 veckor gäller från vecka 22 och får inte underskridas annat än i mycket speciella 
fall (och aldrig under min-gräns). LMC kommer att leverera ut vaccin för dos 2 med 7 veckors intervall. 
Om detta medför mycket stora svårigheter för er vill jag hellre att ni förlänger än att ni tar kortare 
intervall (dvs att ta 8 veckors eller 9 veckors intervall hellre än att ni krymper rekommederat intervall).  
 
En mer efterlängtad nyhet är att Pfizers vaccin nu har 30 dagars hållbarhet i kyl för obruten flaska/vial. 
Detta ger möjlighet för er att vaccinera alla veckodagar och större flexibilitet för er resursplanering vilket 
delvis kan hjälpa er i stöket det blir med ett nytt dos-intervall. 
 
Läs gärna kommunikationsstabens välformulerade patientinfo om vad som gäller och vad som pågår kring 
vaccinationsintyg    Finns det något nationellt intyg på att man är vaccinerad mot covid-19? - 1177 Vårdguiden 

 
Nu är webbtidbokens plug-in uppdaterad för av- och ombokningar gjorda av hälsocentralernas personal. 
Se film om det på vårt användarforum på Teams. Filmen ligger under fliken filer. I detta forum finns också 
andra manualer och lathundar, brevmallar och annat ni kan behöva. Dessutom kan du ställa frågor och få 
svar snabbt. Hör av dig till Åsa Hörnlund om du inte har länken till forumet! 
 
Även om vi nu går mot sommar och ledigheter samt att vi ser ut att klara av målet att ha vaccinerat 
flertalet vuxna redan under tidig höst, vill jag förhands-informera om att vi med stor sannolikhet behöver 
fortsätta med vaccinationer. Det kan bli så att vi redan till hösten vaccinerar barn och ungdomar, osagt 
från vilken ålder, det återkommer jag om. Från och med våren 2022 kan det också bli att alla vuxna 
behöver förnya sin vaccination. Planering pågår och jag återkommer med info. 
 
 
Ronny Lestander, vaccinationssamordnare 

https://regionvasterbotten.se/smittskydd/coronavirus/information-till-vardpersonal/vaccination
https://www.1177.se/Vasterbotten/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/fragor-och-svar-om-vaccination-mot-covid-19/fragor-och-svar-om-vaccination-mot-covid-19/praktiska-fragor-om-vaccinationen/finns-det-nagot-nationellt-intyg-pa-att-man-ar-vaccinerad-mot-covid-19/

