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Information till vaccinatörer inför vecka 16
Aktuell information
Nya aviseringsmeddelanden från och med denna vecka
Som ni förhoppningsvis redan upptäckt så är vi nu igång med det nya verktyget för tydligare
avisering av tilldelade doser, vilka vacciner som kommer att levereras, vad doserna är avsedda för
samt planerade leveransdagar. Vi hoppas att detta ska underlätta för er att planera ert arbete. Så länge
det råder vaccinbrist och det därmed inte är möjligt för er att själva beställa önskad mängd doser hos
distributören, kommer vi att fortsätta med denna rutin.

Fler leveransdagar för Pfizer/BioNTechs vaccin – arbete pågår
För att ge er de bästa förutsättningarna att vaccinera så jobbar vi vidare med att lösa leveranser av
Pfizer/BioNTechs vaccin fler dagar i veckan än enbart tisdagar. Mer information kommer under
nästa vecka.

När är din enhet klar med gruppen 65+?
För att vi ska kunna distribuera rätt antal doser till respektive enhet för att vaccinera klart inom
pågående fas (fas 2) behöver vi veta när en enhet är helt klara med gruppen 65+. För att ni inte ska
tilldelas vaccin som inte behövs till gruppen 65+ behöver vi få besked om detta. Meddela oss så snart
ni har en uppfattning om när ni kommer att vara klara. Kontakta oss via e-post; vaccination.covid19@vgregion.se.

Webbinarium – om vaccinfördelning och möjlighet att ställa frågor
Vi vill gärna ge er som i praktiken arbetar med att vaccinera eller har kontakt med allmänheten för
tidsbokning lite mer information om vaccinets väg och hur VGR jobbar för att få ut vaccinet till er.
Vi planerar därför för några korta webbinarium där det även ska vara möjligt att skicka in frågor i
förväg. Inbjudan kommer på mail.

Planerade vaccinleveranser v 16
Baserat på tillgänglig leveransinformation torsdag 15 april mars klockan 16 kommer regionen för
vecka 16 att kunna leverera ut drygt 60 000 doser, alltså lika många doser som förra veckan. Även
under vecka 16 kommer merparten av det tillgängliga vaccinet att distribueras till vårdcentralerna.

Planerad fördelningen vecka 16 - 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 16 levereras endast enstaka doser.
Sjukhusen: ansvar för att vaccinera sin egen prioriterade personal samt vissa patientgrupper. All
personalvaccination är pausad tills vidare. Under vecka 16 levereras vaccin för fortsatt vaccinering
av medicinska riskgrupper som ingår i fas 2 och vilka ska vaccineras på sjukhusen.

Vårdcentraler: ansvarar för vaccination av sin listade befolkning. Samma fördelningsnyckel som
tidigare användas för att prioritera mellan vårdcentraler: de med flest listade av den äldsta
befolkningen och som har flest kvar att vaccinera i de äldsta åldersgrupperna prioriteras.
Avtalade vaccinatörer: ansvarar för att vaccinera vård- och omsorgspersonal. Under vecka 16
levereras preliminärt vaccin avsett för dos 2.

