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Nyheter från vaccinationssamordnaren 2021-01-15 
 

Hälsodeklarationer med avvikelser skall förankras hos ordinerande läkare (HC kopplat till boende) i god 

tid innan vaccination, gärna på rond veckan innan. Detta gäller för såväl boende som medarbetare, gäller 

både dos 1 och dos 2.  

 

Dokumentation i NCS Cross ska göras på rätt sätt och så snart som möjligt efter vaccinationstillfället, 

absolut senast inom tre vardagar. Detta för att ni ska få ersättning och för överföring till NVR*.  

 

Batchnumer dokumenteras med fritext och bygger normalt på några bokstäver och siffror t ex EJ6796. 

Var noga med att dokumentera rätt. Ta inte med beskrivande text. Manual finns på Smittskydds hemsida.  

 

Vår hälsodeklaration saknar fält för sticklokalisation, byte till den nationella som har detta fält sker inom 

kort. Tills vidare kan ni skriva ut aktuell version från smittskydds hemsida. Vi jobbar också med att ta 

fram scanningslösningar för delar av dokumentationen. 

 

Bokningsförfarandet för vaccination kommer att ske via Webbtidbok. Den innehåller nu funktioner som 

innebär möjlighet att sålla och enbart släppa igenom prioriterade grupper. Webbtidbok = avlastning för 

era telefoner. Jag rekommenderar därför att ni anmäler en eller ett par personer till den utbildning för 

webbtidbok ni fått inbjudan till (19/1 alt 27/1).   

 

För patienter som inte har möjlighet till Webbtidbok så måste det finnas möjlighet att boka via telefon 

eller på plats. För er som tänker använda TeleQ som telefonlinje in kan det vara bra att redan nu beställa 

linje/knappval i TeleQ. Tips: beställ i så fall snarast, ni väljer sedan själv när ni vill aktivera funktionen. 

 

Då vaccinationen sker i flera prioriteringsfaser och då vi initialt har begränsad tillgång till vaccin så 

kommer det att uppstå tillfällen då ni har möjlighet att vaccinera men ingen tillgång till vaccin. Vi 

kommer centralt att informera både er och allmänheten när det finns möjlighet att boka tid. Jag vill därför 

uppmana alla att inte hänvisa patienter mellan hälsocentral och kommun med frågor eller hänvisning om 

ansvar eller bokning, det blir bara onödiga samtal och otydligt. 

 

Under vecka 3 fördelas vaccin ut till länets alla kommuner, inom ett par veckor bör samtliga SäBo vara 

vaccinerade. Under vecka 6 och 7 går det mesta vaccinet till dos 2 vid SäBo. Därefter förväntas ökad 

tilldelning och fler grupper kan få sin första dos. Bild med mer utförlig tidplan kommer 20/1. 

Planeringsunderlag för vaccination vid hälsocentraler för personal, brukare och medboende berörda av 

hemtjänst samt personer som har Hälso- och sjukvård i hemmet och deras medboende samt personal inom 

HSiH är försenat på grund av nya förutsättningar och möjligheter. Planeringsunderlag skickas ut under 

vecka 3 till verksamhetschefer vid länets hälsocentraler samt till MAS och chefer i kommunerna. 

Håll kontakt med smittskydd och samordnare angående planering och tilldelning:  
smittskydd@regionvasterbotten.se   och    ronny.lestander@regionvasterbotten.se 

 
En ny prioriteringsordning har beslutats av högsta ledning. Vaccinationer av patientnära personal vid 

vissa sjukhusverksamheter påbörjas i liten skala under vecka 3. I första hand vaccineras personal inom 

Ambulansverksamhet och Akutmottagning samt förlösande barnmorskor. 

 

Det har varit prat om försäkringsfrågan för Modernas vaccin, det är nu klart att staten tar ekonomiskt 

ansvar motsvarande läkemedelsförsäkringen. 

 

Till alla er som undrat varför vissa lyckas dra upp 6 doser där andra bara får 5 ur Pfizers vialer; det 

handlar ofta om vilket deadspace som finns i de sprutor och kanyler som används.  

 

Samordning med kommunerna sker lokalt och är mycket viktigt. Trots en del kommunikationsmissar har 

det överlag fungerat bra. I Umeå och Skellefteå kommun har vaccinationssamordnare nyligen utsetts. 

 
Smittskydds hemsida, där ni också hittar arbetsplan, manualer, materiallista et c; alltid uppdaterat. 

https://regionvasterbotten.se/smittskydd/coronavirus/information-till-vardpersonal/vaccination 
 
 
Ronny Lestander, vaccinationssamordnare 
 
*nationellt vaccinationsregister 
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