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Information till vaccinatörer inför vecka 39
Från onsdag 22/9 kan allt vaccin beställas fritt – leveransbreven upphör
Vaccintillgången är nu mycket god och VGR har tillgång till det vaccin som vi beräknar kommer att behövas.
Från och med denna vecka görs därför inte längre någon avisering av vaccin utan allt vaccin, både
Pfizer/BioNtechs vaccin och Modernas vaccin kan beställas fritt i webbshoppen med start onsdag 22
september. I och med att vaccinet nu är fritt att beställa måste ni beställa vaccin både till dos 1 och 2 för v
39. Det sker alltså inte längre någon tilldelning för dos 2.
I och med att aviseringarna upphör, upphör också rutinen med att kommunicera om vaccinleveranser och
vaccin via veckovisa leveransbrev. Från och med nästa vecka kommer vi när behov finns att kommunicera
vaccinfrågor via direktutskick tillsammans med övrig information.

Undvik att beställa mer än det ni behöver
Även om det inte längre finns några vaccinkvoter att förhålla sig till vill vi be er att inte beställa mer vaccin än
ni beräknar att göra av med. Det vaccin VGR inte behöver ta hem kan användas av andra regioner alternativt
kan Sverige skänka eller sälja vaccinet vidare till andra länder. Vaccin som förvaras i VGR:s lager kan däremot
inte skickas tillbaka och användas av andra. Detsamma gäller vaccin som levererats ut till vaccinatörer.
OBS! Att tänka på vid beställning i webbshoppen; Pfizer/BioNtechs vaccin beställs i enstaka ampuller,
Modernas vaccin beställs i hela förpackningar.
Exempel:
• Beställs 10 av Pfizer/BioNtechs vaccin levereras 10 ampuller á 6 doser = ca 60 doser
• Beställs 10 av Modernas vaccin levereras 10 förpackningar á 100 doser = ca 1000 doser.
• Vi undersöker möjligheten att även kunna beställa Modernas vaccin i ampuller.

Vaccinleveranser vecka 39
Totalt kommer ca 150 000 vaccindoser (dos 1 och dos 2) att kunna beställas i webbshoppen från och med
onsdag 22 september för tidigast leverans på torsdag 23 september.

Frågor & svar från webbinariet 15 september publicerade
Missade ni webbinariet den 15 september så finns inspelningen från mötet att se i efterhand. Nu är även
frågor och svar från mötet publicerade. Se Webbinarium - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen
(vgregion.se)

