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Resultat i förhållande till produktions-mål 
Den 1 april antogs en ny överenskommelse mellan Regeringen – SKR, med nya vaccinations-mål: minst 70% av alla över 18 år ska 

ha fått dos 1 innan 15 augusti 2021 och minst 80% av alla över 65 år ska ha fått dos 1 innan 16 maj 2021. 
 

Den 12/4 har Region Västerbotten registrerat att 20 % av länets invånare över 18 år fått minst 1 dos 

vaccin samt att 49 % av länets invånare födda 1956 eller tidigare (65+) fått minst 1 dos vaccin. 

Nuläge vaccination  
God täckning med hög andel vaccinerade inom fas 1 gäller samtliga närsjukvårdsområden; alla fortsätter 
också att vaccinera nytillkommen personal och brukare inom SäBo, inom hemtjänst och hemsjukvård. För 
samtliga närsjukvårdsområden gäller också att tillgängligt vaccin används i samma takt som det 
inkommer, lediga vaccinations-tider bokas snabbt upp.  

Nyheter och information 
Telefontillgänglighet för bokning av vaccinationstid är inte valbart. Alla ska ha 100% telefontillgänglighet 
för vaccinationstidbokning; vi skall göra detta tillsammans. En rundringning till alla hälsocentraler i dag 
ger vid handen att det är fyra hälsocentraler som fortfarande saknar separat knappval för vaccinations-
bokning. Vidare har flera av er helt felaktiga svars-meddelanden. De vanligaste felen är fel ålders-
kategori eller att man anger att det enbart är de som fått brev hem som kan boka tid. Svarsmeddelande 
som antyder att vaccinationer bara sker på central mottagning och att tidbokning bara görs via 1177.se 
är inte acceptabelt!  Jag uppmanar nu alla att se över sina svarsmeddelanden, skapa separat knappval 
för vaccinationstidbokning och att bemanna TeleQ! 

I morgon onsdag 14/4 håller TeleQ en snabbutbildning med fokus på vaccinationstidbokning via telefon. 
Alla VC och AC har fått inbjudan som kalenderkallelse som ni kan vidarebefordra till berörd personal. 

Jag har också fått se att det förekommer att hälsocentraler har felaktig information om vaccinationerna 
på sitt kontaktkort på 1177.se.  Även detta skall omgående rättas till. 

Det förekommer att invånare bokar in sig flera gånger eller på flera ställen för att därefter avboka, samt 
att de orsakar logistiska problem när de vill välja tid för dos 2. Jag kommer att gå ut via media och 
beskriva vilka följder sådant beteende får för verksamheten och för vaccinations-flödet. 

Nytillkommen grupp denna vecka är personer födda 1947 - 1951 + medboende. Dags-aktuell prio-
ordning med info om medboende, val av vaccin samt dosintervall finns under rubriken ”Aktuell 
prioritering Västerbotten” på Smittskydds webbsida: Vaccination mot covid-19 (regionvasterbotten.se) 

På samma webb-sida hittar ni i princip all info om vaccinationer mot covid-19 i regionen. 

I och med god tillgång på vaccin under de närmaste veckorna kommer vi att börja erbjuda vaccin även 
till personer födda 1952 – 1956 (men inte deras medboende)  från och med vecka 16 dvs nästa vecka. 
Samtidigt smyger vi i gång med vaccination för brukare inom grupp LSS och LASS. Från vecka 17 kan vi 
återuppta vaccinationer för patientnära personal inom hälso- och sjukvård och omsorg.  

Eventuella reserv/inringnings-listor skall följa aktuell prio-ordning. 

Vi vet att allt vaccin som kommer till Region Västerbotten nyttjas mycket snart efter att ni fått det till er 
mottagning. Ändå händer det ibland att en flaska är skadad och några doser behöver kasseras. Det 
behöver vi följa upp centralt. Vi återkommer nästa dialogmöte med förslag om hur det kan rapporteras. 

 
Vaccin levereras i orange eller vit låda. Leveransen ska kvitteras och ni ska även göra inleverans i Maximo. 
Vaccin-leverans sker alltid innan kl 15.00. Hör av er till Lisa/Åsa/Anna om ni inte fått förväntad leverans. 
 

Boka inte in patient på central mottagning om denne tidigare reagerat på vaccin med anafylaxi/allergisk 
reaktion. Dessa personer ska bedömas av läkare och remitteras för vaccination på sjukhus. Se dokument 
PM Covid-19 vaccination vid anamnes på anafylaxi Region Västerbotten 20210305.pdf (regionvasterbotten.se). 

 
 
Ronny Lestander, vaccinationssamordnare 

https://regionvasterbotten.se/smittskydd/coronavirus/information-till-vardpersonal/vaccination
https://regionvasterbotten.se/VLL/Filer/PM%20Covid-19%20vaccination%20%20vid%20anamnes%20p%C3%A5%20anafylaxi%20Region%20V%C3%A4sterbotten%2020210305.pdf

