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Nyheter från vaccinationssamordnaren 2021-03-30 
 
Nuläge vaccination 
Cirka 16% av länets invånare över 18 år har fått minst 1 dos vaccin och en dryg tredjedel av dessa eller 
cirka 6,5% har fått 2 doser. Beräknat på totalt antal invånare i Västerbotten har 12% fått minst 1 dos.  
 

Södra Lappland: Fas 1 klart. Hög andel personer som tillhör fas 2 är vaccinerade med minst 1 dos.  

Skellefteå: Skellefteåområdet har passerat fas 1 och har givit dos 1 till flertalet födda 1941 och äldre. 

Umeå: Ett par kranskommuner är färdiga inom fas 1 och dos 1 till födda 1941 och äldre medan framför 
allt centrala Umeå ligger steget efter. Tilldelning av vaccin balanseras nu under kommande veckor.  

Nyheter och information 
Boka gärna in personer födda 1942-46 redan nu, om ni har vaccin tillgängligt. Brev till invånare födda 
1942 – 1946 landar i brevlåda tidigast torsdag. Kopia av brevet har skickats till alla Hälsocentrals-chefer. 
Webbtidbokens triagerings-formulär uppdateras i kväll med text ”du som är född 1946 eller tidigare”.  
Ni kan därför behöva spela in nytt svarsmeddelande på TeleQ. 

Alla hälsocentraler ska ha hög tillgänglighet till bokning via telefon. Ett separat knappval för bokning, 
innebär möjlighet att bemanna det knappvalet med t ex sjukgymnast eller medicinsk sekreterare.  

De centrala vaccinationsmottagningarnas tidbok kan nås av alla andra hälsocentraler. OBS att ni kan 
erbjuda att boka in på central vaccinationsmottagning om det innebär att invånaren kan få vaccin 
snabbare, ni kan inte säga till invånare att de ska/måste gå till central vaccinationsmottagning. Det går 
också bra att ge förslaget att personen provar att ringa till en annan hälsocentral. 

Enligt Folkhälsomyndigheten ska invånare inte kunna välja vaccinsort och de som tackar nej till en sort 
kan få vänta länge innan de får vaccin. Därför kan vi inte heller tala om för invånarna vilket vaccin de 
bokar sig för. Det vi kan göra är att sprida information om att alla vaccin skyddar mycket bra mot svår 
sjukdom och död, samt att risken att dö av sjukdomen är högre än risken att drabbas av vaccinbiverkning. 

Patientinformation om bokning av vaccinationstid via 1177.se (”webbtidbok”) finns på sida 2 i detta 
dokument. Skriv gärna ut den sidan på papper och lägg ut i väntrum eller sätt upp på anslagstavla. 

På grund av att vi har flera olika sorters vaccin och behovsgrupper som behöver olika dosintervall kan det 
uppkomma situationer där det ”miss-stämmer” mellan behovet av att få dos 2 och tillgång till vaccin. Här 
kan ibland logistiken behöva gå före dos-intervall. Viktigt är att ni inte ger vaccin med för kort intervall, 
bättre att låta individen vänta en vecka längre. Ha tät dialog mellan varandra, ring varandra för att höra 
om det finns en dos att ”låna”, många invånare kan nog också tänka sig att få dos 2 på annan HC. 

Det är besöksregistreringen som genererar den ersättning ni får för CoV-19vaccination utförd av 
regionens personal. Ersättning för vaccinering utförd av kommunens personal genereras utifrån 
dokumentation på sökord ”Vaccination given av – Sjuksköterska kommun”; då ska ingen 
besöksregistrering göras. Ersättning genereras även när ni använder den nya skannings-lösningen. 
 
Ingen invånare, läkare eller annan enskild person kan frångå aktuell prio-ordning. Dags-aktuell prio-
ordning med kortfattad info om medboende, val av vaccin, dosintervall finns under rubriken ”Aktuell 
prioritering Västerbotten” på Smittskydds webbsida: Vaccination mot covid-19 (regionvasterbotten.se) 

 

 
Ronny Lestander, vaccinationssamordnare 
 

 
 
 
 
 

https://regionvasterbotten.se/smittskydd/coronavirus/information-till-vardpersonal/vaccination


 

 
Boka tid för vaccination mot covid-19 på 1177.se 

När invånare ska boka tid för vaccination mot covid-19 genom att logga in på 1177.se finns det 

flera vägar för att hitta till e-tjänsten. 

 

 

Börja med att logga in 
1. Gå till webbplatsen 1177.se. 

2. Logga in med e-legitimation, till exempel BankID. 

3. Klicka på din hälsocentral under Hälsoval för att komma till mottagningens e-tjänster.  

4. Välj tjänsten Boka tid för vaccination mot covid-19 och följ instruktionerna. 

OBS! Vill du boka tid på en annan hälsocentral eller en central vaccinationsmottagning söker 

du upp den under rubriken Mottagningar genom att klicka på Hitta och lägg till. Sök på 

hälsocentralen namn, central vaccinationsmottagning Umeå eller central 

vaccinationsmottagning Skellefteå beroende på var du vill vaccinera dig. 

 

 

Börja med att hitta mottagning 
1. Gå till webbplatsen 1177.se. 

2. Klicka på Hitta vård längst upp på sidan. 

3. Sök upp den hälsocentral eller centrala vaccinationsmottagning där du vill vaccinera 

dig.  

4. Under rubriken E-tjänster på mottagningens sida väljer du e-tjänsten Boka tid för 

vaccination mot covid-19. 

5. Logga in med e-legitimation, till exempel BankID, och följ instruktionerna. 

 

 

 

OBS! Du kan även söka på vårdtyp. Välj ”Vaccination mot covid-19” för att få en lista på alla 

mottagningar som erbjuder vaccination. 


