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Nyheter från vaccinationssamordnaren 2021-10-15 
 
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.  
 
Avboka individer födda 1991 eller senare som tidigare fått Spikevax och är inbokade för dos 2. 
Födda 1991 eller senare och som fått en dos Spikevax ska i nuläget inte erbjudas dos 2 av något vaccin alls. 
Avboka och lägg dem gärna på väntelista tills FoHM kommer med besked om hur det blir med dos 2 för dessa. 
 
Dos 3 till personer med hemtjänst och till personer födda 1941 och tidigare 
Flertalet kommuner har kommit i gång bra med dos 3 på SÄBO och till personer med hemsjukvård. Vi behöver 
nu öppna upp för hemtjänst-brukare och för de som är födda 1941 och tidigare. Obs! Regionen skickar inte brev 
med erbjudandet. Dos 3 för hemtjänstbrukare och födda 1941 och tidigare annonseras i tidningen på måndag. 
 
Vaccinations-dokumentation 
Alla hälsocentraler har fått en ny tidstyp för att kunna lägga upp bokningsbara dos3-tider i webbtidbok : eCoC. 
Den är konfigurerad likadant som verksamhetens dos1-tidstyp gällande antal överbokningar. Tidstypen är i 
dagsläget åldersspärrad så att den bara fungerar för ”grupp 80+”. De med hemtjänst som är under 80 år måste 
alltså ringa för att boka dos 3. För ändringar och frågor om webbtidbok och tidstyper, mejla Ingemar Andersson. 
 
Det är journaldokumentationen (Anteckningstyp Vaccination Covid-19) som genererar överföring till Nationella 
vaccinationsregistret.  Hälsovalsersättning genereras på lite olika sätt beroende på om kommunen ger vaccinet 
eller om allt görs på HC. Se dokument Covidvaccination - dokumentation och registrering - 210209.pdf (regionvasterbotten.se) 
 
Crossförvaltningen jobbar allt de bara hinner för att fixa crossen för dokumentation och registrering av influensa- 
och pneumokockvaccinationer. Det kommer preliminärt att vara klart under vecka 43.  Ni som vill komma i gång 
innan dess får behålla dokumentation på papper och sen göra efterregistrering och -dokumentation i Crossen. 
 
Dos 3 vaccinval och dosering 
Immunsupprimerade  

• Dos 3 ges till immunsupprimerade tidigast 8 veckor efter att dos 2 gavs  

• Spikevax (endast till född 1990 och tidigare) ges som hel dos för dos 3 till denna grupp.  

• Comirnaty ges som vanlig, hel dos som dos 3 till person inom denna grupp. 
 
Brukare på SÄBO, personer med hemsjukvård, personer med hemtjänst och personer födda 1941 eller tidigare: 

• Dos 3 ges tidigast 6 månader efter dos 2 

• Spikevax (endast till född 1990 och tidigare) ges som halv dos för dos 3 till denna grupp.  

• Comirnaty ges som vanlig, hel dos som dos 3 till person inom denna grupp. 
 
Influensa- och pneumokockvaccination 
Dokument med allt om beställning, vilka vaccin som kan ges samma dag och vilka som det behöver vara 7 dagar 
mellan, hälsodeklaration et c finns på egen webbsida: Influensa- och pneumokockvaccination (regionvasterbotten.se) 
 

Vaccinationer för barn 12 – 15 år 
All info finns på smittskydds webbsida under rubrik Vaccination mot covid-19 för barn 12 - 15 år. 
 Vaccination mot covid-19 (regionvasterbotten.se) 
 

 
Stöd och support  

• För frågor om leverans eller tilldelning kontaktar du lakemedelscentrum.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 
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