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Nyheter från vaccinationssamordnaren 2021-10-07 
 
Modernas vaccin pausat för personer födda 1991 och senare 
Modernas vaccin får i dagsläget inte ges som dos 1, 2 eller 3 till personer födda 1991 eller senare. Födda 1991 
eller senare som redan fått en dos Moderna ska i dagsläget inte ges någon fler dos av något vaccin. 
 
Avboka individer födda 1991 eller senare som är inbokade för dos 2 eller 3 med Moderna under vecka 40 - 41. 
Lägg dessa individer på särskild väntelista så att de (eventuellt) kan kallas när vi får nya besked från 
Folkhälsomyndigheten. Ytterligare besked om de som bokats in veckorna 42 - 43 kommer under vecka 41. 
 

Prio-ordning  
1:  De som ännu inte fått sin första och andra dos.  
2:  Dos 3: i första hand till SÄBO och hemsjukvård, därefter inbokning av personer som har hemtjänst och näst 
efter dessa kan vaccin erbjudas till födda 1941 eller tidigare.  
 

I morgon går det ut ett brev till o-vaccinerade, med information och påminnelse. Vi hoppas då att flera bokar in 
sig på era utlagda tider eller kommer på er dropin-mottagning dagarna därefter. 
 

Vaccinationer för barn 12 – 15 år 
I samarbete med skolorna erbjuds länets 12-15åringar vaccination i skolmiljö. Några skolor bussar elever till 
Campus och det finns orter där eleverna, i ordnad trupp, går till hälsocentralen, men oftast sker vaccinationen på 
skolan. Barn som inte kan eller vill vaccineras på skolan erbjuds vaccin på valfri hälsocentral (och i sällsynta fall på 
sjukhus, då enbart p g a synnerliga hälsoskäl).  
 

Regionens personal ansvarar för vaccin, vaccination, genomgång av hälsodeklarationer, dokumentation. 
Regionen ansvarar också för att det vid vaccinationstillfället finns personal (behöver inte vara en läkare) med 
kompetens att behandla akuta överkänslighetsreaktioner samt akutbricka/väska. Regionen ansvarar också för att 
det finns en person som har uppsikt över de elever som vilar i 15 min efter vaccination. 
 

Skolorna ordnar med info till vårdnadshavare och elever och inhämtande av samtycke-hälsodeklarationer.  
Skolans personal kan och får men måste inte vara behjälplig som stöd och tillsyn av elever i vänt- och vilorum 
före och efter vaccination. Skolsköterska får gärna, men måste inte, hjälpa till med vaccinationsarbetet. 
 

Mer info finns på smittskydds webbsida under rubriken Vaccination mot covid-19 för barn 12 - 15 år  
Vaccination mot covid-19 (regionvasterbotten.se) 
 

Dos 3 
Avtal med kommunerna kring vaccin för SÄBO, hemtjänst, hemsjukvård mejlas alla HC när det är påskrivet.  
När vaccination påbörjats vid länets SÄBO kan ni med fördel lägga ut bokningsbara tider för hemtjänstbrukare 
och född 1941 eller tidigare. (Dessa grupper vaccineras på hälsocentral om inget annat överenskommits lokalt). 
 

Under oktober prioriteras covidvaccin dos 3 högre än influensavaccinationer. 
 

Dos 3 får inte ges till andra än de som i nuläget rekommenderas dos 3! Vid tveksamhet – ring och fråga! 
 

Vaccinationerna kommer att pågå ett bra tag framöver 
Idag finns inga beslut om dos 3 till fler grupper än de som i nuläget rekommenderas dos 3. Samtidigt förstår vi 
att vi kommer att behöva erbjuda vaccin mot covid-19 under en lång tid framöver. Det kommer inte att vara 
pandemiläge, inte lika bråttom, inte lika många på en gång, men vaccinationsarbetet kommer att pågå. Länge. 
 
Stöd och support  

• För frågor om leverans eller tilldelning kontaktar du covidvaccin@regionvasterbotten.se 

• Basdokument, bedömnings- och behandlingsstöd et c finns på: Vaccination mot covid-19 (regionvasterbotten.se) 

• Lathundar et c finns på vårt användarforum på Teams. 

• För behandlingsstöd i individärenden kontakta infektionsklinik.umea@regionvasterbotten.se  
Svar skickas via e-post inom en vecka. Alternativt ring 090-785 95 43 måndag-fredag klockan 09 - 11. 

• Övriga frågor – ställ din fråga på vårt användarforum på Teams alt. mejla eller ring mig 
 

Ronny Lestander, vaccinationssamordnare 

https://regionvasterbotten.se/smittskydd/coronavirus/information-till-vardpersonal/vaccination
mailto:covidvaccin@regionvasterbotten.se
https://www.regionvasterbotten.se/smittskydd/coronavirus/information-till-vardpersonal/vaccination
mailto:infektionsklinik.umea@regionvasterbotten.se

