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Vaccinleveranser vecka 8
Västra Götalandsregionen (VGR) vaccinerar fortsatt med samtliga tre godkända vaccin utifrån
Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och rekommendationer. Tillgången på vaccin är fortsatt
mindre än efterfrågan. VGR behöver därför göra avvägningar mellan de inkomna vaccinbehoven för
att prioriteringsordningen ska fungera och att dos 2 kan levereras med samma vaccin som dos 1.
Ytterligare en avvägning som görs handlar om förpackningsstorlekar och hållbarhet.
Inom kort kommer kommunernas brukare att ha fått sin första dos, vilket innebär att fler doser ska
kunna levereras till övriga aktörer kommande veckor.
Eftersom tillgången på vaccin väntas öka framgent är det viktigt att vaccinatörer fortsätter att
vaccinera i så hög takt som möjligt. I samband med att vi går över från fas ett till fas två kommer
vaccinering att behöva ske parallellt i faserna initialt. AstraZeneca vaccin kan inte ges till de allra
äldsta i fas ett varför vi behöver börja vaccinera de personer som är under 65 år i fas 2.

Inför vecka 8 ser den planerade fördelningen ut enligt följande. Planen kan komma att
förändras utifrån faktiska leveranser:
Kommuner: under v 8 handlar det främst om dos 2 för vaccination av boende på SÄBO, personer
med kommunal hemsjukvård och deras hushållskontakter inklusive personer med LSS och
assistansersättning som samtidigt har hemsjukvård.
Sjukhusen: får till allra största delen AstraZenecas vaccin för vaccination av prioriterad hälso- och
sjukvårdspersonal som arbetar på sjukhusen samt för vaccination av personer i kommande fas vilka
är under 65 år.
Vårdcentraler: 85 vårdcentraler kommer att få leverans motsvarande 60 doser utifrån en regional
tilldelning. Tilldelningen har skett till de vårdcentralerna med flest antal listade patienter över 85 år.
Bland mottagarna finns vårdcentraler i både offentlig och privat regi. Alla vårdcentraler kommer att
få samma mängd vaccin i denna leveransomgång. Från vecka 9 planeras AstraZenecas vaccin kunna
skickas till vårdcentralerna för vaccination av deras personal. Förtydligande; Levererade och
kommande leverans av doser till vårdcentralerna avser fortsatt vaccinering inom fas 1, dvs personer
med hemtjänst och dess sammanboende hushållskontakter. (Angående de allra äldsta inom fas 2
(85+) så återkommer vi med ett förslag till rutin för hur dessa kallas via telefon.)
Avtalade vaccinatörer kommer att få en större leverans av AstraZeneca vaccin för vaccination med
dos 1 för kommunal vård- och omsorgspersonal under 65 år. I leveransen ingår även vaccin för dos 2
till de som tidigare fått dos 1.

