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Nyheter från vaccinationssamordnaren 2021-10-21 
 
Nu kan född 1991 eller senare och som fått en dos Spikevax ges en dos Comirnaty 
Nu är klart kring de personer födda 1991 eller senare som fått avvakta med nästa dos. Beslut från FoHM att 
dessa ska erbjudas en dos Comirnaty. 
 

Kontakta de ni avbokat för dos 2 och erbjud tid för dos 2, ge en dos Comirnaty (med minst 4 veckors 
dosintervall) 
 
Har ni någon som avbokat dos 3 p g a att de är födda 1991 eller senare gäller samma sak där: nu kan ni ge en dos 
Comirnaty.  
 
Dosintervall mellan dos 2 och 3 för starkt immunsupprimerade (sjukhus-specialist-bedömda): minst 8 veckor.  
Dosintervall mellan dos 2 och 3 är för alla andra, det vill säga nästan alla som erbjuds dos 3 minst 6 månader 
vilket inte får tummas på.  
 
Markera önskat antal doser i excel-filen på vårt Teams – även om ni inte behöver mer just nu (sätt då ”0”) 
Stor lättnad hos alla nu när varken LMC eller vaccinerande verksamheter behöver hålla reda på doserna. Nu 
fyller varje verksamhet i ”total-behovet” i  excel-filen på vårt användarforum på Teams. Observera att ni ska fylla 
i filen även om ni inte behöver mer vaccin just nu! Skriv då en nolla på aktuell vecka!  
 
Tack för att ni ger ert allt för att få upp täckningsgraden 
Med stolthet tänker jag att Region Västerbottens verksamheter sannolikt är de mest följsamma, flexibla och 
trygghetsskapande i hela Sverige. Annars skulle vi inte vara där vi är i täckningsgrad jämfört med övriga regioner. 
Samtidigt behöver vi lägga in ytterligare en växel för att nå högre, vi har både Länsstyrelsen och Migrationsverket 
med oss i detta. En idé är en regionövergripande ”dropin-lördag”, en annan är att förenkla för asylsökande. Jag 
återkommer om dessa idéer. Till dess vill jag påminna om något de flesta kanske redan gör: erbjud asylsökande 
och kvotflyktingar vaccin mot covid-19 i samband med den hälsoundersökning som görs med alla nyanlända. 
 
Dos 3 till hemsjukvårdspatienter 
Tråkigt nog har det på vissa orter förekommit diskussioner om tröskelprincipen. Det är inte alla hemsjukvårds-
patienters rätt att få vaccin mot covid-19 som hemsjukvård, det är patientens behov och förmåga som styr. 
Detta innebär att en del hemsjukvårdspatienter kan behöva erbjudas vaccination på hälsocentral. 
 
Dos 3 till personer med hemtjänst och till personer födda 1941 eller tidigare 
Vi var lite väl snabba med att tala om att det skulle annonseras om dos 3, men på lördag kommer det i alla fall en 
annons i tidningen. Annonsen talar om att den som är född -41 eller tidigare och alla som har hemtjänst oavsett 
ålder, kan boka tid för dos 3 på närmaste hälsocentral eller gå på dropin. 

Skanning och inläsning med digital assistent i NCS Cross för influensa- och pneumokockvaccinationer 
Från och med 25/10 är scanning-funktionen för influensavaccination i gång i VacDok. Inläsning till NCS Cross med 
hjälp av den digitala assistenten kommer vara klar att starta upp senast i början på vecka 44.  (Det går att börja 
skanna redan 25/10 och sen låta det ligga i Vacdok några dagar tills den digitala assistenten är klar att köra). 

Stöd och support vaccination mot covid-19  
• För frågor om leverans eller tilldelning kontaktar du lakemedelscentrum.covidvaccin@regionvasterbotten.se 

• Basdokument, bedömnings- och behandlingsstöd covidvaccin: Vaccination mot covid-19 (regionvasterbotten.se) 

• Lathundar et c finns på vårt användarforum på Teams. 

• För behandlingsstöd i individärenden kontakta infektionsklinik.umea@regionvasterbotten.se  
Svar skickas via e-post inom en vecka. Alternativt ring 090-785 95 43 måndag-fredag klockan 09 - 11. 

• Övriga frågor – ställ din fråga på vårt användarforum på Teams alt. mejla eller ring mig 
 

 
Ronny Lestander, vaccinationssamordnare 
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