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Planerade vaccinleveranser vecka 12
Beskedet från Folkhälsomyndigheten om AstraZenecas vaccin på tisdagen innebär att regionen tillsvidare
stoppat AstraZenecas vaccin för distribution ut till alla vaccinatörer. Med den information som finns
tillgänglig för vecka 12 torsdag 18 mars kl 15.50 är det Pfizer- BioNTechs vaccin som kommer att levereras.
Enligt plan kommer regionen att leverera ut drygt 25 000 doser under vecka 12, alltså något färre än
föregående vecka. Även kommande vecka prioriteras vårdcentralerna för vaccinering av de allra äldsta inom
fas 2. Vi återkommer med ytterligare besked om situationen förändras.

Inför vecka 12 ser den planerade fördelningen ut enligt följande. 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. Under vecka 12 levereras framförallt dos 2 samt enstaka
kvarvarande dos 1.
Sjukhusen: ansvar för att vaccinera sin egen prioriterade personal samt vissa patientgrupper. Under vecka
12 levereras enbart enstaka doser vaccin för kompletterade vaccinering inom fas 1 samt en mindre mängd
för de allra äldsta i de medicinska riskgrupperna i fas 2 som ska vaccineras på sjukhusen. Vaccination av
sjukhuspersonal som ingår i fas 2 är som tidigare meddelats framflyttad i tid. Preliminärt återupptas dessa
vaccinationer i maj
Vårdcentraler: ansvarar för vaccination av sin listade befolkning. Vårdcentralerna får precis som tidigare
vecka merparten av det vaccin som är tillgängligt under vecka 12. Samma fördelningsnyckel som tidigare
användas för att prioritera mellan vårdcentraler: de med flest listade av den äldsta befolkningen prioriteras
för vaccination av de allra äldsta inom fas 2. Fortsatt vaccination av vårdpersonal som ingår i fas 2 är som
tidigare meddelats framflyttad i tid. Preliminärt återupptas dessa vaccinationer i maj
Avtalade vaccinatörer: ansvarar för att vaccinera vård- och omsorgspersonal. Under vecka 12 levereras
enbart enstaka doser vaccin för kompletterade vaccinering inom fas 1. Fortsatt vaccination av vård- och
omsorgspersonal inom fas 2 återupptas preliminärt i maj.

