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Nyheter från vaccinationssamordnaren 2021-05-31 
 
 

Information om extern aktör Vaccina 
En extern leverantör, Vaccina, kommer under sommaren att komplettera befintlig vaccinations-
verksamhet på vissa orter i närsjukvårdsområde Umeå och närsjukvårdsområde Skellefteå.  
 
Vaccina börjar vaccinera under vecka 23 i Skellefteå och kommer därefter även att finnas vissa veckor i 
Norsjö, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs.  
 
Invånare kan inom kort boka tid hos Vaccina via en webbsida Tidsbokning - Vaccina . Länken kommer då 
även att finnas på regionens översikt lediga vaccinationstider på 1177.se.  
 

För hälsocentralerna finns inte möjlighet att hjälpa personer att boka in sig hos Vaccina. Däremot kan ni 
som jobbar med vaccinationsbokning via telefon gärna informera personer som ringer in om möjligheten 
att boka via Vaccinas webbokningssystem. Du kan också se om det finns lediga vaccinationstider på 
Vaccina genom att titta på deras bokningssida, som extra service till våra invånare. 
 
Vaccina erbjuder inte möjlighet att boka/omboka/avboka via telefon, det är enbart via webben och 
endast genom att invånaren själv gör det. 
 
Vaccina kan inte ta emot de som behöver 30 minuters övervakning efter vaccination. De som behöver 30 
minuters övervakning efter vaccination ska därför ges vaccin mot covid-19 på en hälsocentral.  
 
Vaccina kan inte vaccinera personer som har eller behöver få ett r-nummer. R-nummer görs alltid av en 
hälsocentral. När r-nummer finns kan personen bokas in på HC eller central vaccinationsmottagning. 
 
Övriga nyheter och information 
Avgift för sent avbokat vårdbesök återinförs från och med i morgon tisdag 1 juni. Detta innebär att de 
som avbokar en vaccinationstid senare än 24 timmar innan besöket ska debiteras samma summa som 
personer som uteblir från bokat besök:  200 + 50 kronor. Vid avbokning p g a sjukdom kan smittskydds-
lagen åberopas vilket innebär att ni inte behöver debitera om person avbokar sent p g a sjukdom. 
 
Bokning av vaccination via webbtidboken fungerar nu. För att minska bokningstrycket kommer vi att 
släppa upp bokning för kommande grupper i femårsintervall.  
 
Jag vill att ni så långt som möjligt, fortsätter att publicera bokningsbara tider på 1177.se. Lägg gärna upp 
för flera veckor fram i tiden. Om det inte finns tider att boka i webbtidbok belastas era telefoner i stället.  
 
PM om vaccin för gravida sprids i dag via chefskanalen och som nyhet på Linda samt finns under 
”bedömningsstöd” på Smittskydds webbsida. Covid-19 vaccination till gravida fas.pdf (regionvasterbotten.se) 

Se även FoHM Gravida kan erbjudas vaccination mot covid-19 i fas fyra — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 
 
OBS! Ny hälsodeklaration. Folkhälsomyndigheten har idag uppdaterat hälsodeklarationen utifrån att vi nu 
erbjuder vaccin till gravida Hälsodeklaration Vuxna Vaccination mot covid 19. (folkhalsomyndigheten.se)  
 
Astras vaccin får inte längre ges som dos 1 eftersom vi inte kommer att ha kvar Astra i sortimentet så att 
det kan ges som dos 2 längre än till och med juli månad. Detta kan innebära att några verksamheter 
tvingas kassera några doser Astra, men så måste det tyvärr få lov att vara. 
 
I morgon tisdag får alla avdelningschefer och våra sjukhussamordnare mejl med fråga om kasserade 
doser för perioden 22 april – 31 maj. Mejlet innehåller all info ni behöver, det kommer att vara några få 
frågor som går mycket snabbt att svara på.  
 
Ronny Lestander, vaccinationssamordnare 

https://www.vaccina.se/covidvaccin/vasterbotten/tidsbokning/#/service
https://regionvasterbotten.se/VLL/Filer/Covid-19%20vaccination%20till%20gravida%20fas.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/maj/gravida-kan-erbjudas-vaccination-mot-covid-19-i-fas-fyra/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/d292d8f1f43b479d974ec45deda4fdaa/halsodeklaration-vuxna-vaccination-mot-covid-19.pdf

