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Nyheter från vaccinationssamordnaren 2021-04-21 

Resultat i förhållande till produktions-mål. 
I morse hade Region Västerbotten registrerat att drygt 25% av alla länets invånare över 18 år fått minst 1 
dos vaccin samt att 68% av länets invånare födda 1956 eller tidigare fått en första dos.  

Prognos 
Senast under vecka 17 uppnås delmålet om att ha vaccinerat 80% av alla som är födda 1956 eller tidigare 
med minst en dos. En grov uppskattning är att alla födda 1981 eller tidigare som vill och kan vaccineras 
fått minst en dos innan midsommar. Det finns goda möjligheter att uppnå målet att minst 70% av alla 
invånare över 18 år fått sin första dos innan 15 augusti. 
 
Nuläge vaccination  
Vi befinner oss i slutat av fas 2 och räknar med att påbörja vaccinationer inom fas 3 nästa vecka.  
God fördelning över länet, orterna är i takt med undantag för personalvaccinationer där NUS ligger lite 
efter sjukhusen i Skellefteå och Lycksele samt att några mindre orter i NSVO Umeå och Södra Lappland 
ligger 1 - 2 veckor efter övriga. Detta förhållande kommer att jämnas ut inom de närmaste veckorna. 
 

Nyheter och information 
FoHM kom igår med besked om Astras vaccin. Det ska även fortsättningsvis ges till personer födda 1956 
eller tidigare, i två doser med 10 veckors dos-intervall.  

Personer födda 1957 eller senare som fick dos 1 av Astras vaccin under vecka 7, 8 eller 9 ska erbjudas 
dos 2 av ett mRNAvaccin (Pfizer eller Moderna). De ska erbjudas mRNAvaccin-dosen 12 till 15 veckor 
efter att de fick sin Astra-dos. De är fullvaccinerade efter att ha fått en dos Astra och en dos mRNA.  

För att undvika fel-leveranser är det mycket viktigt att ni rapporterar till Lisa eller Åsa G på LMC hur 
många doser av ett mRNAvaccin ni ger som dos 2 till person som fått dos 1 av Astra!  

Även om det i Västerbotten inte förekommer kassation annat än t ex om en vial blivit dålig eller går 
sönder, behöver kassation följas upp. Alla avdelningschefer har därför fått mejl om att skicka in 
kassations-rapport. Flera har redan svarat, och det framgår tydligt att ni gör ett fantastiskt jobb! 

Så snart jag får tillfälle kommer jag att informera invånare via media om att de bara ska boka in sig på 
ett ställe, en gång, och att av- eller ombokning inte är möjlig annat än vid sjukdom. Hos verksamheterna 
vill jag också se en stenhård hållning: inga av- eller ombokningar annat än vid mycket speciella skäl.  

Alla hälsocentraler ska erbjuda vaccination vid den egna mottagningen, även om det finns en central 
vaccinationsmottagning i närheten. Alla hälsocentraler behöver också finnas tillgängliga på telefon för 
våra invånare, oavsett det finns vaccinations-tider kvar eller ej.  

Vi erbjuder från och med innevarande vecka även vaccin mot covid-19 till personer födda 1952 – 1956 
samt till personer som har beslut om LSS eller som har assistans enligt socialförsäkringsbalken. 

Under vecka 17 återupptar vi personalvaccinationer. Vi följer FoHMs förtydligande om vilken personal 
som prioriteras. Initialt erbjuds vaccin till de inom slutenvård som har tät och långvarig kontakt med 
personer som har hög risk att bli svårt sjuka i covid-19.  

Någon gång under vecka 17 öppnar vi också vaccinations-tidbokning för personer födda 1957 – 1961. 

Från vecka 18 kan även personal som arbetar inom LSS och assistans erbjudas tid för vaccination. 

Dags-aktuell prio-ordning med info om medboende, val av vaccin, 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. 
 
 
 
Ronny Lestander, vaccinationssamordnare 
 
 
 

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

