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Nyheter från vaccinationssamordnaren 
 
Planering och ansvarsfördelning 
Just nu vaccinerar vi med Pfizers vaccin, COMIRNATY. Detta vaccin kräver som ni säkert redan vet 
speciell hantering och förvaring. Leveranser till hälsocentralerna sker på tisdagar och skall då förvaras 
max 5 dgr i kyl 2–8 °C (denna tid börjar ticka på måndag eftermiddag, dvs att det måste användas före 
lördag förmiddag). Det är därför viktigt att ta emot försändelsen vid leverans och placera vaccinet i kyl. 
När det tas ur kylen skall det blandas inom 2 timmar, efter blandning håller det i max 6 timmar. Vaccinet 
är också känsligt för stötar och skakningar. Detta vaccin är således inte lämpligt för vaccinering i enskilda 
hushåll. För att alla doser av allt vaccin som kommer till Region Västerbotten ska kunna nyttjas utifrån 
gällande prioriteringsordning behöver hälsocentraler och kommuner tillsammans planera vaccinationer 
av brukare och personal inom SÄBO, hemtjänst och Hälso och sjukvård i hemmet. Fördelningen sker 
sedan i nära samarbete med Smittskydd Västerbotten.  
Vi önskar att ni i första hand planerar för att vaccinera brukare och personal på länets SÄBO. Kartlägg 
antal individer som kan och ger samtycke till att vaccineras. Gör därefter en plan för hur många individer 
ni har möjlighet att vaccinera per vecka och vaccinationssställe för januari månad. Meddela oss därefter: 
Hälsocentralens namn och SÄBO samt antal individer som vill och kan vaccineras per vecka och 
vaccinationsställe. De doser som eventuellt blir över pga leveransmöjlighet, förpackningsstorlek etc 
förfogar hälsocentralen över och ser till att det används på bästa sätt. 
 
Skickas till:  smittskydd@regionvasterbotten.se   och    ronny.lestander@regionvasterbotten.se 

 

Förutsättningar vaccinering SÄBO:  

• Pfizers vaccin levereras till hälsocentral på tisdagar vilket innebär att vaccinering sker ons-fre. 

• Vi vill senast fredag vecka 1 veta vilka hälsocentraler och boenden som är beredda att vaccinera 
med Pfizers vaccin vecka 3, 4, 5 (För vaccinering v 1 och v 2 pågår planering). 

• Kommunen ansvarar för att vaccinera brukare och personal på SÄBO. 

• Kommunen ansvarar för att hälsodeklaration och eventuellt samtycke ifylls samt kontaktar 
rondande läkare i god tid innan vaccinering för ställningstagande där avvikelse finns. 

• Kommunen ansvarar för personlig skyddsutrustning till de personer som utför vaccineringen 
samt att det finns avfallskärl för stickande/skärande avfall. 

• Kommunen ansvarar för att ifyllda hälsodeklarationer, samtycke levereras till hälsocentralen så 
snart som möjligt efter genomförda vaccinationer. 

• Hälsocentraler ansvarar för att uppgradera akutbricka på SÄBO, leverera vaccin och 
förbrukningsmaterial till SÄBO på överenskommen plats/tid de dagar som man planerat att 
vaccinera. 

• Hälsocentralen ansvarar för ordination av vaccin och att ordinatör anges vid dokumentation i 
Systeam Cross 

• Hälsocentralen ansvarar för att det finns läkare tillgänglig i första hand via telefon eller om 
möjligt på plats vid vaccinationen. 

• Hälsocentral ansvarar för att dokumentera vaccinationen i Systeam Cross så snart 
hälsodeklaration, samtycke inkommit till hälsocentral. 
 

Personer med hemtjänst, hälso och sjukvård i hemmet 
Så snart vi har tillgång till fler doser eller när vi börjar vara klar med vaccinering av SÄBO så skall 
personer som har hemtjänst och eller hälso- och sjukvård i hemmet, make, maka, sambo samt personal 
runt dessa personer vaccineras. Personer med hälso och sjukvård i hemmet samt personal runt dessa 
kan eventuellt vaccineras av och med kommunens hjälp. Personer med enbart hemtjänst skall 
vaccineras på hälsocentral. Planering av hur detta skall organiseras pågår. 
 
Personal på länets sjukhus 
Planering för hur vaccinering av personal på länets sjukhus skall organiseras pågår. 
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Kort lägesrapport: 
 
Kommunikation, information, arbetsbeskrivningar 
Kommunikationsplan finns och följs, den är synkronierad med nationella kommunikationsinsatser. Målet 
med kommunikationsinsatserna är att skapa trygghet och tillit. Information till allmänheten sprids 
framför allt via 1177.se. Nationellt jobbas det på en förstärkt ”frågor&svar-funktion” för allmänheten. 
Regionen avvaktar med egen, liknande funktion. Vidare arbetar vi i samordningsgruppen för att 
eventuellt få till en fungerande konsultationslinje för vaccinatörer, med personal från bland annat 
Infektion, Smittskydd och Vårdhygien. Då det finns rätt lite information och förutsättningarna konstant 
förändras kommer vi att på avsedd plats kontinuerligt uppdatera de dokument som finns samt 1-
2ggr/vecka skall vaccinationssamordnaren skriva ett kort dokument/nyhetsbrev med nyheter och 
aktuell information som läggs på samma ställe. 
 
Vaccin – leveranser och tilldelning 
I nuläget har vi förhandsbesked om leverans för Pfizers vaccin; 1950 doser per vecka under vecka 53, 1, 
2, 3 och 4; totalt 9 750 doser. Varje individ behöver två doser så det vi i nuläget vet att vi får tom v 4 
räcker till 4 875 individer. Det är klart vilka hälsocentraler/boenden som får de doser som kommer 
administreras under vecka 53 och 1, dialoger inför vecka 2 pågår. Vi förväntar oss info från er angående 
vecka 3, 4 och 5. Modernas vaccin förväntas bli godkänt något tidigare än förväntat vilket i så fall skulle 
kunna innebära leverans redan i januari. Detta vaccin är enklare att lagra och transportera än Pfizers 
vaccin. Troligtvis också mer lämpligt när vi skall vaccinera brukare inom hälso- och sjukvård i hemmet. 
Mer info så snart vi vet mer. 
 
Transport, logistik 
Leveranser för de fyra norra regionerna kommer till Umeå och transporteras därifrån vidare till vaccin-
mottagare i hela norra regionen. De som sköter lager och transporter har fungerande rutiner för 
hantering och säkerhet. Då transporterna av vaccinet är säkerhetsklassat så får vi inte lägga upp listor 
med information om hur mycket eller när varje enskild hälsocentral får vaccin levererat. 
 
IT-stöd 
NCS Cross är anpassad för att dokumentera vaccinationerna på ett bra och korrekt sätt. Överföring av 
data till nationellt vaccinationsregister sker automatiskt. Ersättningsmodellerna är inbyggda i Crossen så 
att rätt ersättning utgår beroende på om vaccination utförts vid hälsocentralen eller om HC enbart 
administrerat och dokumenterat. Se utskickad instruktion eller på avsedd plats för covid-
vaccinationsdokument. Webbtidboken kommer att användas för tidbokningar när ”den breda 
allmänheten” ska vaccineras. Här jobbar en grupp med primärvårdsrepresentanter och IT/e-hälsa för att 
det hela ska bli så smidigt och bra som möjligt för både invånare och personal. Mer info om detta 
kommer i god tid inför att det blir aktuellt att använda webbtidbok. 
 
Personalfrågor, lokaler, koordinering av resurser 
Grund-idén är att vaccinationerna av den breda allmänheten i första hand skall ske på hälsocentralerna. 
Detta beror till stor del på de lagar och regler som finns kring vaccinet. När vi har större tillgång till 
vaccin och fler vaccin att välja bland så kommer det således att finnas möjlighet för hälsocentraler som 
har kapacitet att skapa vaccinationsmottagningar med stort flöde att lägga upp många tider. Patienterna 
har som ni vet rätt att vaccinera sig på valfri hälsocentral och är inte bunden vid den hälsocentral som 
man är listad på! Intresselista, personer som vill jobba extra et c kommer att samanställas av HR, mer 
information kommer. Vi ser även över möjligheten att upphandla externa vaccinationstjänster. 
 
Nytt: nu kan även distriktssköterska och barnsjuksköterska ordinera vaccin  
Distriktssköterskor och barnsjuksköterskor får ordinera vacciner mot covid-19 - Socialstyrelsen 
 
Håll er uppdaterade med aktuell arbetsplan, materiallista, arbetsbeskrivningar etc 
https://www.regionvasterbotten.se/smittskydd/coronavirus/information-till-vardpersonal/vaccination    
 
 
Ronny Lestander, vaccinationssamordnare 
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