Regional vaccinsamordning
2021-03-05

Planerade vaccinleveranser vecka 10
Igår kom besked från Folkhälsomyndigheten att AstraZenecas vaccin nu rekommenderas för alla över
18 år. Västra Götalandsregionen välkomnar beskedet eftersom det innebär att vi nu kan arbeta mer
effektivt med alla tre godkända vacciner. Det innebär också att vi kan öka takten i vaccineringen av
de allra äldsta. En effekt blir också att vaccinering av personal i fas två flyttas framåt i tid - helt i
enlighet med den nationella prioriteringsordningen från Folkhälsomyndigheten.
Tillgången på vaccin är fortsatt mindre än efterfrågan. Prognoserna är osäkra och leveranser till
Västra götalandsregionen sker med kort framförhållning. Enligt de leveranssiffror som nu finns
tillgängliga kommer regionen att leverera ut 49 400 doser under vecka tio. Det är det högsta antalet
doser under en enskild vecka hittills. Notera att siffrorna är preliminära och kan komma att ändras
med kort varsel.
Kommande vecka prioriteras vårdcentralerna, dels för att kunna avsluta vaccinationerna av personer
inom hemtjänst och deras sammanboende hushållskontakter inom fas 1, dels för att kunna påbörja
vaccinering av de allra äldsta inom fas 2.

Viktigt att veta gällande leverans av Astra Zenecas vaccin
Observandum kring tidpunkt för leverans av AstraZenecas vaccin. Enligt de preliminära uppgifter som
finns kommer leveransen av Astra Zenecas vaccin till Västra Götalandsregionen sent i vecka 10. Det
innebär att distributionen ut till vaccinatörer kan ske tidigast i slutet av veckan, eventuellt först i
början av vecka 11. Det innebär att ni behöver avvakta något med att boka in patienter tills ni fått
avisering om leveransdag. Vaccinet har lång hållbarhet, 6 månader i kyl.
De planerade leveranserna för v 10 bygger på information som var tillgänglig den 5 mars kl 10.00.

Inför vecka 10 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 10 och kommande veckor kommer
framförallt dos 2 levereras samt enstaka kvarvarande dos 1.
Sjukhusen: ansvar för att vaccinera sin egen prioriterade personal samt vissa patientgrupper. Under
vecka 10 levereras ett mindre antal doser vaccin för fortsatt vaccinering av sjukhuspersonal som
arbetar patientnära (ingår i fas 1).
Vårdcentraler: ansvarar för sin listade befolkning. Vårdcentralerna får merparten av det vaccin som
är tillgängligt under vecka 10. Samma fördelningsnyckel som tidigare användas för att prioritera
mellan vårdcentraler: de med flest listade av den äldsta befolkningen prioriteras för fortsatt
vaccination av dos 1 inom fas 1 och succesiv övergång av vaccination av de allra äldsta inom fas 2.
Under vecka 10 kommer alla vårdcentraler som angett att de har personer kvar att vaccinera i fas 1
med hemtjänst och deras hushållskontakter att få vaccin.

Avtalade vaccinatörer: ansvarar för att vaccinera vård- och omsorgspersonal. Under vecka 10 får de
avtalade vaccinatörerna fortsatt leverans av AstraZenecas vaccin för i första hand fortsatt vaccination
av kommunernas vård- och omsorgspersonal inom fas 1. Fortsatt vaccination av vård- och
omsorgspersonal inom fas 2 flyttas framåt i tid.

