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Nyheter från vaccinationssamordnaren 20210112 
 
Extra viktigt  

Då det framkommit brister vid leverans av vaccin till verksamheterna så uppmanas transportör och 
hälsocentral att se över sina rutiner. De som transporterar vaccinet har kontaktats angående rutiner för 
transport och kvittens. Regionens hälsocentraler ansvarar för att chaufförer får tag i person som kan 
kvittera leveransen. Det är viktigt att vaccinet tas emot på rätt sätt och ställs i kyl omedelbart. 
 
Vi varnar också för bedragare som ringer befolkningen för att boka vaccinationstid och uppger sig ringa 
från Region Västerbotten. Detta för att komma åt individens bankID. 
 
Jag vill också påminna er om att registrera vaccinationerna i Systeam-Cross enligt utsänd instruktion så 
snart som möjligt efter vaccinationstillfället då vi är ålagda att leverera data till NVR (Nationella 
Vaccinations Registret). Detta sker automatiskt när dokumentationen i Systeam-Cross är genomförd. 
 
Vaccinationer vid hälsocentral 

I nuläget får vi små mängder vaccin varje vecka, men om bara någon/några veckor ökar leveranserna 
och vi kan börja vaccinera personer som har hemtjänst (utan att samtidigt ha Hälso- och sjukvård i 
hemmet) och deras eventuella medboende över 18 år samt personal inom hemtjänst. Dessa skall i första 
hand vaccineras på hälsocentral. Planeringsunderlag för vaccination vid hälsocentraler för personal, 
brukare och medboende berörda av hemtjänst skickas ut under vecka 3 till verksamhetschefer vid länets 
hälsocentraler samt till MAS och chefer i kommunerna. 
 
När vi vaccinerat prioriterade grupper skall vi börja med den stora allmänheten. Troligtvis kan denna fas 
börja under mars månad. Om vi skall klara uppdraget och ni skall klara verksamheten behöver ni 
uppskatta personalbehov, skapa förutsättningar för bra flöden etc. Vid maximal belastning kommer det 
att behövas ca 55-65 vaccinationstider per 1000 listade och vecka, det är då också möjligt att vaccinera 
alla dagar i veckan om man har möjlighet, naturligtvis under förutsättning att vi har tillgång till vaccin. 
Då vi vill vaccinera Västerbottens befolkning så snabbt som möjligt så är det naturligtvis bra om 
någon/några kan skapa förutsättningar för högre kapacitet. Patienterna kan fritt välja var dom vill 
vaccinera sig. Ersättningen för denna verksamhet är kopplad till besöksersättningen, dvs 200kr/given 
och registrerad vaccindos. Det går således inte att få extra ersättning via ”covid-kontot”.  
 
Planering och ansvarsfördelning vaccinationer för boende och personal vid SäBo 

Utförligt planeringsunderlag gällande vaccinationsflöde SäBo finns i dokumentet ”nyhetsbrev från 
vaccinationssamordnaren 20210104”. Fortsätt att meddela oss: Hälsocentralens namn och SäBo samt 
antal individer som vill och kan vaccineras per vecka och vaccinationsställe. Vi vill senast fredag vecka 2 
veta hur många brukare och personal som planeras att vaccineras vid SäBo under vecka 4. För 
vaccination vecka 5 meddelar ni senast fredag vecka 3 osv. 
 
Observera att det är mycket viktigt att planeringen sker i samarbete mellan kommun och hälsocentral. 
 
Skickas till:  smittskydd@regionvasterbotten.se   och    ronny.lestander@regionvasterbotten.se 
 
Planering och ansvarsfördelning vaccinationer för brukare, medboende och personal vid HSiH 

Planering av vaccinationer för patienter, medboende och personal vid HSiH pågår, mer info kommer.  
 
Vaccination av patientnära personal på länets sjukhus 

Planering för hur vaccinering av personal på länets sjukhus skall organiseras pågår. Vissa verksamheter 
kommer att prioriteras i ett första skede. 
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Kort lägesrapport: 
 
Kommunikation, information, arbetsbeskrivningar 

Kommunikation med våra invånare fortsätter enligt plan och synkroniseras med nationella initiativ. 
Hälsodeklaration, patientinfo är utskickat till HC och kan snart beställas via Mediq. Hittills följer 
vaccinationskort med vaccinleveranserna. Patientinfo på olika språk ska komma från nationellt håll. 
 
Med ett innehåll anpassat för de som leder/samordnar vaccinerande verksamhet; verksamhetschefer 
vid hälsocentraler, chefer i kommuner samt kommunernas MAS och sjukhussamordnare, finns 
”nyhetsbrev från vaccinationssamordnare”. Nyhetsbrevet har skickts ut via e-post men finns sedan den 
7/1 på smittskydds hemsida, för att undvika mailutskick framledes. OBSERVERA attt det nyhetsbrev du 
just nu läser är det sista som skickas ut via e-post. Smittskydds hemsida är för övrigt det ställe där vi 
samlar information och material som rör covid-vaccinationen; alltid uppdaterat. 
https://regionvasterbotten.se/smittskydd/coronavirus/information-till-vardpersonal/vaccination 
 
 
Vaccin – leveranser och tilldelning 

Pfizers levererar just nu 1950 doser/vecka till Västerbotten, from v 6 har vi tillgång till 2925doser/vecka. 
leveransplanen uppdateras kontinuerligt och vi kommer troligtvis att få ökad tilldelning. Vi har 
ambitionen att nyttja allt och inte spara för dos 2 då vi nu vet att leveranserna fungerar och det kommer 
mer varje vecka. Smittskydd håller koll så att ni får dos två utskickat. Enligt preliminär leveransplan för 
Modernas vaccin så kommer vi att få 700 doser under januari och 4300 doser under februari.  Modernas 
vaccin ska ges med 2 ml spruta då det finns risk för brist på 1 ml spruta vilket behövs till Pfizers vaccin. 
Modernas vaccin håller i kyl i 30 dagar vilket innebär att det inte blir lika känsligt för plötsliga 
förändringar gällande personella resurser som Pfizers vaccin, som har mycket kort hållbarhet i 
kylförvaring. Just nu finns god tillgång på kringmaterial. Flertalet hälsocentraler har beställt och vi 
hjälper de som inte ännu har beställt eller fått levererat.  
 
IT-stöd – information om webbtidbokning för vaccination av ”den breda allmänheten” 

Förvaltning invånartjänster arbetar med att utveckla webbtidboksfunktionen inför vaccination av ”den 
breda allmänheten”. Ingemar Andersson , Invånartjänster beskriver detta så här: 
Inför kommande vaccinering har Region Västerbotten beslutat att Covid-vaccineringen av allmänheten i 
största möjliga mån skall ske vid hälsocentralerna. Vaccinationerna skall ske via bokad tid, för att 
underlätta detta och avlasta Teleq systemet så kommer vi att använda webbtidbok. Många 
verksamheter använde denna funktion vid höstens influensavaccinering med gott resultat. Precis som vid 
influensavaccineringen innebär webbtidboken att vaccinationstider kommer att kunna bokas vid 
hälsocentralen via 1177 där verksamheten lägger upp de antal tider man önskar. Detta ger en mindre 
administrativ insats än bokning via telefon, men ersätter inte telefonbokning helt. Som planeringen ser 
ut skall bara första vaccinationstiden vara bokningsbar via webbtidbok, tid för dos 2 bokas av er i 
samband med första dosen för att säkerställa att samma sorts vaccin ges. Vi kommer att erbjuda en 
tidstyp som är överbokningsbar så många gånger ni önskar. Exempel: om ni önskar att 4 personer ska 
komma varje 15 min (beroende på er tidsenhet) så blir tiden överbokningsbar 4 gånger. Ni kommer även 
att få önska det antal resurser ni vill ha vilket gör det möjligt att styra er kapacitet, t ex om ni vill 
möjliggöra att 8 personer bokar sig varje 15 min, ni lägger då ut tidstypen på 2 resurser. För er som inte 
använde webbtidbok vid influensavaccineringen kommer vi att starta upp denna funktion hos er.  
”Vi vill med detta meddelande be er börja planera och fundera hur ni önskar lägga upp arbetet. Vi 
inbjuder till informationsträffar, den 19 och 27/1, samma information ges vid bägge tillfällena” 
 
I teamet Webbtidbok kan ni chatta och finna löpande information.  

 
Personalfrågor, lokaler, koordinering av resurser 

Såväl hälsocentraler som sjukhus har möjlighet att timanställa personal för att utföra vaccinationer 
och/eller därtill hörande administration så som telefonbokning, registrering och dokumentation. HR är 
inkopplade för samordning och handläggning. Ansvarig HR-partner är Thomas Bodén. E-post: 
thomas.boden@regionvasterbotten.se 
 
Ronny Lestander, vaccinationssamordnare 
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