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Nyheter från vaccinationssamordnaren 2021-05-27 
 
 
 
Veckans stora utmaning är att webbtidboken har begränsad funktion sedan tisdag morgon. Några få 
lyckas komma igenom och boka men flertalet kommer inte igenom, de får bara info om att det är tekniskt 
fel. Felsökning av webbtidboken pågår. Troligtvis är det löst i morgon bitti. Invånare har informerats via 
ett flertal kanaler (1177.se, TV, radio, facebook et c) och ombeds vänta ett par dagar med att boka sin 
vaccinationstid. Problemet påverkar i nuläget inte vaccinationstakten eftersom de flesta vaccinationstider 
är uppbokade åtminstone en vecka framöver. 
  
Det nya dos-intervallet för Pfizer och Moderna är 7 veckor. Det gäller från och med de som får dos 1 
vecka 22. Personer som redan fått tid för dos 2 med annat dos-intervall ska inte byta den tid de har. 
 
Gravida kan nu erbjudas vaccin. Region Västerbotten har beslutat att gravida ska prioriteras så att de 
erbjuds vaccin så snart som möjligt efter graviditetsvecka 12+0. Gravida i åldern 16 - 17 år kan av läkare 
ordineras Pfizers vaccin. Vid vissa hälsotillstånd kan vaccin ges före graviditetsvecka 12+0, om läkare 
ordinerat det.Gravida kan erbjudas vaccination mot covid-19 i fas fyra — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 
 
Se även uppdaterad prioordning i version 2021-05-27 av ”Aktuell prio Västerbotten” på Smittskydds 
webbsida: Prioriterade grupper för vaccination mot covid-19 2021-05-27.pdf (regionvasterbotten.se) 

 
Det finns även en uppdaterad version av lathund för telefonbokare på vårt användarforum på Teams. 
 
Obs att hälsodeklarationen inte uppdaterats utifrån de nya rekommendationerna om vaccin till gravida. 
 
Sist vill jag skicka med en länk för de som drar upp Pfizers vaccin i spruta, tips för att få ut så många doser 
som möjligt. Där gäller det förstås att få öva i lugn och ro, men en förutsättning är att ha rätt teknik. Se 
tekniken steg för steg här: Beredning och hantering av vaccin Comirnaty, Pfizer-BioNTech (vgregion.se) 
 
 
 
Ronny Lestander, vaccinationssamordnare 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/maj/gravida-kan-erbjudas-vaccination-mot-covid-19-i-fas-fyra/
https://regionvasterbotten.se/VLL/Filer/Prioriterade%20grupper%20f%C3%B6r%20vaccination%20mot%20covid-19%202021-05-27.pdf
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/49324/Beredning%20och%20hantering%20av%20vaccin%20Comirnaty%2c%20Pfizer-BioNTech.pdf?a=false&guest=true

