
 

 

 
 
 
 
Nyhetsbrev angående Vaccination och Migrantfrågor 22-10-21 
 

Orginalvaccin Pfizer 
Den här veckan är sista veckan det kommer gå ut färdigblandat orginalvaccin till enheterna. I centrala Umeå och 

Skellefteå kommer orginalvaccin endast levereras till de centrala enheterna. Kommande veckor kommer det 

orginalvaccin som beställs vara koncentrat.  

 

Beställning av influensavaccin 
Beställningar av influensavacciner görs av Oriola. Lägg beställningar hos dem så att ni har vaccin hemma till 

vaccinationsstart den 8 november.  

 

I dagsläget ser antalet gjorda beställningar ut enligt: 

 

Fluad Tetra (förstärkta vaccinet för 65+ på SÄBO och med hemsjukvård): 1100 doser beställda av totalt 5500 

tillgängliga doser. 

Fluad Tetra® (artikelnummer 518768). Finns att beställa och beställs via Oriola.  

 

 

Vaxigrip Tetra, 13 040 doser beställda av våra 75 000 doser.  

Vaxigrip Tetra® (artikelnummer 527182) omfattas av upphandlingsavtal och finna att beställa via Oriola. 

 

Nya uppdaterade riktlinjer för influensavaccinationen finns på Smittskydds hemsida:  

https://regionvasterbotten.se/smittskydd/influensa-och-pneumokockvaccination 

 

Riktlinjerna (observera att denna kan uppdateras, så kolla att ni har den senaste uppdateringen om ni skriver 

ut den): 

https://regionvasterbotten.se/VLL/Filer/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20influensavaccination%20V%C3%A4sterb

otten%2020221013.pdf 

 

 

Kanyler till Influensavaccin 
LDS-kanylerna passar inte till förfyllda influensasprutor. Däremot passar dessa, blå kanyl 0,6x25 art.nr 7415 samt 

blå kanyl samma storlek med stickskydd art nr 6856. Kanylen med stickskydd måste man trycka in konan väldigt 

hårt för att den ska fastna.  

 

Vi använder art.nr 7415 övervägande till förfyllda sprutor, alltså den utan sticksskydd då risken för stickskada är 

minimal då sprutan släpps ner direkt i avfallsburken efter given injektion. 

 
Tillgänglighet för vaccinering 
Observera att det är fortfarande viktigt att det finns tider vid samtliga hälsocentraler för vaccinering av Covid och 

influensavaccin för de innevånare som inte har möjlighet eller vill besöka våra Centrala mottagningar.  

 

 

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

 

 
Ronny Lestander, vaccinationssamordnare 
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