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Information till vaccinatörer inför vecka 18
Aktuell information
Varför varierar leveransdagarna för Pfizer/BioNTechs vaccin?
Som vi berättade förra veckan har vi återinfört måndagsleveranser för Pfizer/BioNTechs vaccin. Vi
prioriterar måndagsleverans till de vaccinatörer som tar emot stora leveranser så att de ska hinna
använda doserna i tid. Det betyder att dagarna för leverans av Pfizer/BioNTechs vaccin kan variera
för er beroende på om det är en stor eller liten leverans.

Behov av fler doser av AstraZenecas vaccin?
De vårdcentraler som har behov av fler dos 1 av AstraZenecas vaccin kan få detta levererat. Kontakta
oss via (vaccination.covid-19@vgregion.se) och ange hur många doser ni behöver.

Planerade vaccinleveranser vecka 18
Baserat på tillgänglig leveransinformation torsdag 29 april klockan 16 kommer regionen för vecka 18
att kunna leverera ut drygt 74 000 doser, vilket är den största volymen hittills. Även under vecka 18
kommer merparten av det tillgängliga vaccinet att distribueras till vårdcentralerna, men sjukhusen får
även större volymer än tidigare.
Vecka 18 är sista veckan som det sker leveranser till kommunerna i och med att fas 1 avslutas. Från
och med vecka 19 tillhandahåller vårdcentralerna vaccin från sina egna leveranser för kommunernas
behov. Rutiner för vaccination överenskommes i det lokala samarbetet. Om vårdcentralen behöver
extra doser för detta meddelar de vaccinationskansliet (vaccination.covid-19@vgregion.se).

Planerad tilldelning vecka 18 - planen kan komma att förändras utifrån faktiska leveranser:
Kommunernas vård- och omsorgsorganisation: ansvarar för att vaccinera boende på SÄBO,
personer/brukare med kommunal hemsjukvård och deras hushållskontakter. Personer med LSS och
assistansersättning som samtidigt har hemsjukvård. Mindre slutleverans vecka 18.
Sjukhusen: ansvar för att vaccinera sin egen prioriterade personal samt vissa patientgrupper.
Angående personalvaccination, se separat utskick som skickades ut 210428. Under vecka 18
levereras vaccin för fortsatt vaccinering av medicinska riskgrupper vilka ska vaccineras på
sjukhusen. Även vaccin för att stötta vårdcentralerna i deras vaccinationsuppdrag.
Vårdcentraler: ansvarar för vaccination av sin listade befolkning. Samma fördelningsnyckel som
tidigare användas för att prioritera mellan vårdcentraler: de med flest listade av den äldsta
befolkningen och som har flest kvar att vaccinera i de äldsta åldersgrupperna prioriteras. Sista
tilldelning för dos 1 fas 2, i övrigt leverans för fas 3.
Avtalade vaccinatörer: ansvarar för att vaccinera vård- och omsorgspersonal. Inga leveranser, med
ett undantag.

