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Fördelningsprinciper av vaccin mot
covid-19, dos 1, fas 4
Inledning
Dokumentet beskriver de fördelningsprinciper för dos 1 av vaccin mot covid-19 som Västra
Götalandsregionen tillämpar för fas 4 från och med vecka 21.

Bred täckning för Västra Götalands invånare utifrån
tillgång och befintlig kapacitet
Det råder fortsatt brist på vaccin i förhållande till den mängd som efterfrågas. Det vaccin mot
covid-19 som tilldelas Västra Götalandsregionen behöver därför även fortsatt fördelas mellan
vaccinatörer. Från och med vecka 21 kommer tillgängligt vaccin avsett för dos 1 att fördelas enligt
följande:
Fördelningen sker i två steg. Första steget innebär att vaccinet fördelas mellan tre olika
kategorier av vaccinatörer enligt följande:
60 % till avtalade vaccinatörer
30 % till vårdcentraler inom Vårdval vårdcentral
10 % till övriga (till exempel sjukhus, företagshälsor m fl.)
Procenttalen ska ses som riktmärken för fördelning och kan komma att ändras beroende på
vaccintillgång och omfördelning mellan grupperna. VGR har valt strategin att ha många
vaccinatörer för att dels ha en hög kapacitet, dels för att kunna erbjuda invånarna många
utbudspunkter. Alla invånare i VGR ska kunna bli effektivt vaccinerade med det vaccin som finns
tillgängligt, oavsett vem som vaccinerar. Vårdcentralerna och sjukhusen har gjort ett stort arbete
med att vaccinera i tidigare faser utöver sina andra högt prioriterade uppdrag. Det är anledningen
till att en större andel av det tillgängliga vaccinet kommer att fördelas mellan de avtalade
vaccinatörerna under sommaren.
Ingen vaccinatör är garanterad vaccin varje vecka.
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Fördelning, steg 2 - efter geografisk täckning och
vaccinatörens egen uppskattade kapacitet
I andra steget fördelas vaccinet utifrån tillgängliga vaccinatörer i de olika delområdena i regionen
samt efter vad vaccinatören själv angivit som sin kapacitet.



Geografisk täckning/närvaro per delregion är överordnad storlek/kapacitet på
vaccinatör.



Vaccinatörer med lägre kapacitet kan efter dialog bli pausad för tilldelning av
dos 1 till förmån för att vaccinera med dos två.

Avisering och fem veckors prognos
Från och med vecka 22 kommer varje vaccinatör som vaccinerar inom fas 4 att i sitt
aviseringsmeddelande inför kommande vecka även få en prognos. Prognosen kommer att visa
möjlig tilldelning av vaccin för den aktuella vaccinatören kommande fem veckor. Detta ger
vaccinatören bättre framförhållning i hur vaccinationsarbetet kan planeras utifrån tillgång till
vaccin. Arbete pågår med att kunna ge aviseringsbeskeden med längre framförhållning vilket
skulle ge vaccinatören längre planeringstid.
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