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Nyheter från vaccinationssamordnaren 2021-02-26 

Leverans av Astras vaccin som skulle ha kommit i slutet av vecka 9 är försenad och kommer tisdag v 10. 

Ändringar även i fördelning, se separat utskick från Anna Kauppi tidigare idag.  

 

Kolla leveransdag! Vaccin levererat i slutet av veckan kanske inte kan användas förrän veckan därpå. 

 

Det vi kan lova er helt säkert är att vaccinleverans alltid kommer ”o-röd” veckodag. Inför påsk kommer 

Anna också att se till att leveranserna modifieras; ni får färre doser att vaccinera påsklovsveckorna. 

 

Jag och Anna Kauppi tackar er för att ni hjälper till med att hålla koll på dos 2. Ni kan använda doser som 

skickats som dos 2 för att ge som dos 1 till andra personer om någon inbokad inte dyker upp. Vid behov 

stäm av med kommunen, så att ni har doser för deras planering. Dos 2 för Pfizer och Moderna kan skjutas 

upp till som mest 6 veckor mellan doser, Astras ska ges med minst 9 och högst 12 veckor mellan doserna. 

 

Ni kan behöva hjälpa varandra sinsemellan med individer som inte fått vaccinet när det var tänkt. Ta emot 

personer från andra HC, hjälp varandra så att vårdpersonal och prioriterade invånare får sitt vaccin.  

 

Kommunikation med våra invånare via annonser och i sociala media innehåller framöver vad varje 

invånare kan göra själv. Det handlar om att hålla de vaccinationstider de har bokats in på, när de behöver 

få dos 2 samt att vid vaccinations-tillfället ha munskydd & kortärmad klädsel och att hålla avstånd.  

 

De som enligt provtagning konstaterats ha covid-19 kan vaccineras efter att ha tillfrisknat, helst inom den 

fas de tillhör. Även dessa behöver 2 doser. Dessa kan låta andra personer inom samma fas ”gå före i kön”. 

 

Kommunerna hjälper vanligtvis inte sina hemtjänstbrukare att boka vaccinationstid. 

 

Benmärgstransplanterade får brev om att kontakta HC för tidbokning. Övriga transplanterade och hem-

hemo/påsdialyserade har HC fått uppgift om via krypterat mejl eller telefon. Hör av er om ni inte fått. 

 

Brevet till 80 + når berörda i början av nästa vecka. Vi är beredda med brev till grupp 70 -79 år, men vi 

skickar inte ut det brevet förrän vi vaccinerat flertalet 80+. Samma gäller för den sista laddningen med 

brev, till grupp 65-69 åringar. Vi informerar er i förväg så att ni hinner med att ändra telefonmeddelande. 

 

Efter dagens dialogmöte med hälsocentralerna vill jag påminna om att dokumentera vaccination snarast. 

Vi måste kunna ha koll på att ingen bokas in dubbelt nu när vi har personer som hör till flera priogrupper. 

Tips: Kolla patientjournal vid bokning, se CoV el. se sköterskeanteckning i översikten (där alla HC syns). 

 

Förutom att allt kommer att lätta upp när vi framöver får fler vaccin-doser ser jag också att det blir 

betydligt enklare när vi kommer in i faser där flertalet invånare kan boka in sig själv via webbtidbok. 

Tips: Allt om nya webbtidboksflödet finns på Teams: Webbtidbok e-hälsa, flik covidvaccination-21 
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a042807e6f8b548e4a47e7f30eea44602%40thread.skype/Projekt?groupId=7a192471-

d53b-4f23-b140-e323dceb94c4&tenantId=12517306-9857-4dca-b594-6c370d359eb0 
 

Gruppbeställning är lagd i TeleQ för knappval 8-covidvaccination, ni kommer att ha detta senast tisdag. 

Ni måste själv ändra meddelande, koppla användare och lägga schema. OBS! Även ni som redan har 

knappval covidvaccination bör ändra så att knappvalet är 8, så kan vi använda det i kommunikation ut 

mot invånarna. Ändra talsvar om ni ändrar knappval samt när fler priogrupper tillkommer. Kontakta 

TeleQ support eller undertecknad om ni har frågor om detta. 

 

Material för skyltning i era vaccinationsmottagningar är under framtagande, mejla gärna önskemål. 

 

Inrapportering av läkemedelsbiverkning till Läkemedelsverket gäller svåra biverkningar, inte förväntad 

biverkan som t ex snabbt övergående feber.  

 

Ny frågor&svar-sida för all vårdpersonal med generella och regionspecifika frågor (ej individärenden) 

Frågor och svar om vaccination (regionvasterbotten.se) 

 

Manualer, materiallista, arbetsplan, praktiskt genomförande m fl extra viktiga dokument för vaccinatiörer 

Vaccination mot covid-19 (regionvasterbotten.se) 

 
 
Ronny Lestander, vaccinationssamordnare 
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