
 

 
 

 

 

Nyheter angående vaccination covid 19 och migrationsfrågor 2022-05-05 

 

Vaccinationseffekt av utskickat vykort 
Nedan kan ni se vaccinationseffekt efter utskickat vykort. Vi kan se att vecka 17 har vi en markant ökning av antal 

vaccinerade. Mycket bra jobbat!! 

 
 

Vaccinbokningar 
Alla hälsocentraler skall vaccinera mot Covid-19. Jag förstår om man försöker hänvisa och hjälpa så många som  
möjligt till en vaccinationstid vid någon av de centrala vaccinationsmottagningarna. För ett antal patienter så är 
dock denna resa både besvärlig och väldigt jobbig och då skall dom erbjudas möjlighet att få vaccin på sin 
hälsocentral. 
 Med det sagt så är det inte OK att neka patienter möjlighet till vaccination vid hälsocentralen. De patienter som 
inte vill eller kan ta sig till någon av de centrala vaccinationsmottagningarna skall erbjudas möjlighet till 
vaccinering vid hälsocentralen. Det är mycket viktigt att personer inte avstår från att vaccinera sig pga. att det är 
svårt att få tid eller ta sig till en central enhet.  
 Regionen har precis också gjort en kommunikationsinsats både med utskick och för att öka 
vaccinationstäckningen med dos 3 och 4. I denna kommunikation så hänvisar vi både till de centrala 
vaccinationsmottagningarna och respektive hälsocentral. 
  
Vi har gott om vaccin så det är inte ok att hänvisa till att man inte har vaccin eller att man slutat vaccinera. 
 

Hållbarhet för Comirnaty 
Rätta er efter hållbarheten på etiketten. 1 månad i kyl från datumet på etiketten. Den tryckta hållbarheten på 
själva flaskan KAN vara kortare. Hållbarheten har förlängts i efterhand. 

Exempel: Pfizer med hållbarheten 2022–07 tryckt på flaskan har förlängts till 2022–10 
 

Stöd och support vaccination mot covid-19  

• Vaccin, leverans, tilldelning:  lakemedelscentrum.covidvaccin@regionvasterbotten.se 

• Basdokument covidvaccinationer : Vaccination mot covid-19 (regionvasterbotten.se) 

• Primärvårds-specifika lathundar (r-nummermanual et c) finns på användarforum (Teams). 

• För behandlingsstöd i individärenden kontakta infektionsklinik.umea@regionvasterbotten.se  
Svar 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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