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Nyheter från vaccinationssamordnaren 2021-04-28 

Resultat i förhållande till produktions-mål. 
32% av alla länets invånare över 18 år har fått minst 1 dos vaccin. Redan i måndags hade 85% av av länets 
invånare födda 1956 eller tidigare fått en första dos vilket innebär att vi nått delmål 1 med råge.  

Prognos 
Med nuvarande leveransplan finns goda möjligheter att alla invånare födda 1981 eller tidigare, som vill 
och kan, har fått minst en dos innan midsommar och jag räknar med att vi uppnår det övergripande målet 
att minst 70% av alla invånare över 18 år fått sin första dos innan 15 augusti. 
 
Nuläge  
Vi befinner oss i slutet av fas 2 och erbjuder från och med i måndags vaccin till den första gruppen i fas 3, 
de som är födda 1957 – 1961. För denna grupp erbjuds vaccin till alla oavsett hälsotillstånd. 
 
Nyheter och information 
Vaccin levereras nu i mängder om 10 - 15 000 doser per vecka och de leveranser vi får överensstämmer 
betydligt bättre än tidigare med den leveransprognos vi får. Det innebär bättre möjlighet att planera och 
prognostisera samt att vi också kan ge förhandsinformation till prioriterade grupper bland våra invånare. 

Vi följer FoHMs rekommendationer och gör några regionala tillägg. Vi öppnar upp tidbokning från 
mitten av vecka 18 för vård- och omsorgspersonal född 1981 eller tidigare som har tät och långvarig 
kontakt med personer som har hög risk att bli svårt sjuka i covid-19. Vi erbjuder från mitten av vecka 18 
också tidbokning för personer med vissa sjukdomar/hälsotillstånd som är födda 1981 eller tidigare. 
Någon vecka senare kommer även yngre inom ovan nämnda grupper att kunna boka tid. 
 

Det går med andra ord undan och aktuell prio-ordning uppdateras mycket ofta. Det är av största vikt att 
ni ute på hälsocentralerna är uppdaterade, senaste version kom i måndags, det blir ny om en vecka. 
Nytt i prioordningen är att vi gulmarkerar nyheter + detaljerad info om kommande priogrupper. Se 
”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. 

Nytt från i går är att även gravida som tillhör vissa definierade riskgrupper ska erbjudas vaccin i fas 3. 
Dessa kommer att kunna boka tid själv via webbtidbok om någon vecka, men om ni har höggravida som 
tillhör dessa riskgrupper är det bara bra om ni bokar in dem manuellt snabbare än så. Se fördjupad info 
Gravida med andra riskfaktorer kan få vaccin i fas 3 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)  
 
OBSERVERA att prio-ordningen beskriver möjlighet att boka tid för vaccination. Detta är INTE samma sak 
som att dessa personer måste få sitt vaccin samma vecka!  
 
ECoA är den enda tidstyp som ska användas. Tidstypen konfigureras för nya åldersgrupper i takt med 
gällande prio-ordning. Grupp LSS- och assistans m fl priogrupper bokar i nuläget genom att ringa HC om 
de är under 60 år. De kommer att kunna boka via 1177.se när vi släppt upp för den åldersgrupp de tillhör. 
 
Sommarplanering pågår, jag tittar nu tillsammans med verksamheterna på vår maxkapacitet. Vi har ett 
avtal där vi kan avropa vaccinationstjänst på vissa orter från extern aktör och det kommer jag att göra om 
det behövs. Oavsett detta ska alla hälsocentraler kunna erbjuda vaccination under flertalet veckor även 
under sommmaren, bland annat för att personer med särskilda behov ska kunna få vaccin. 

Rapportera hur många doser av ett mRNAvaccin ni ger som dos 2 till person som fått dos 1 av Astra!  
Det är mycket viktigt för våra vaccin-fördelare Åsa G och Lisa att de får veta detta! 

 
Varken patienter eller personal kan boka dos 2 på central vaccinationsmottagning utan att ha särskild 
överenskommelse med central mottagning. Om det sker kommer personen att avbokas. 
 
Tid för dos 2 ska ges i samband med att personen får dos 1. Personen ska inte kunna boka om sin dos 2 
annat än vid sjukdom. De som avbokar sin tid kan inte räkna med att få dos 2 någon annan stans. 
 
        OBS! Fortsätter på nästa sida 

https://regionvasterbotten.se/smittskydd/coronavirus/information-till-vardpersonal/vaccination
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/april/gravida-med-andra-riskfaktorer-kan-fa-vaccin-i-fas-3/


 

Personer födda 1957 eller senare som fick dos 1 av Astras vaccin  

• ska så långt som möjligt erbjudas dos 2 på samma ställe som de fick dos 1 (lokala variationer 
förekommer, detta kommuniceras i så fall separat).  

• ska erbjudas dos 2 av ett mRNAvaccin (Pfizer eller Moderna) 12 till 15 veckor efter att de fick 
sin Astra-dos.  

• kan ges Astras vaccin som dos 2 om de fått dos 1 av Astra och personen själv önskar få Astra 
som dos 2. Dokumentera i så fall i patientjournal att Astra ges på patientens eget önskemål. 
Läkarordination behövs inte. 

 

Lathund för att hitta eller skapa reservnummer för de som saknar svenskt personnummer finns på vårt 
användarforum på Teams och är mejlad till minst en medicinsk sekreterare på alla hälsocentraler. 

 
Central mottagning i Umeå/Nolia kan av logistikskäl inte vaccinera personer som behöver övervakas i 30 
minuter. Vi jobbar med att uppdatera webbtidbokens triageringsformulär kring detta och jag vill att ni 
påminner alla som bokar tid på Nolia från hälsocentraler att dessa ska vaccineras på Hälsocentral. Se även 
Microsoft Word - PM Covid-19 vaccination vid anamnes pÃ¥ anafylaxi Region VÃ¤sterbotten 20210420 (regionvasterbotten.se) 

 
 
Ronny Lestander, vaccinationssamordnare 
 
 
 

https://regionvasterbotten.se/VLL/Filer/PM%20Covid-19%20vaccination%20vid%20anamnes%20p%C3%A5%20anafylaxi%20Region%20V%C3%A4sterbotten%2020210420.pdf

