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Information till vaccinatörer inför vecka 19
Aktuell information
Västra Götalandsregionen har nått nationellt vaccinationsmål – tack till alla vaccinatörer
Nu är över 81 procent av invånarna över 65 år vaccinerade med en första dos i Västra Götaland. Det
innebär att VGR har nått det nationella målet för vaccination mot covid-19 där 80 procent av alla 65 år och
äldre ska ha fått en första dos före 16 maj.
Stort TACK till alla vaccinatörer som arbetat hårt och målmedvetet för detta, det är en fantastisk insats!
Dagens statistik från Folkhälsomyndigheten visar också att 28,3 procent av invånarna i Västra Götaland fått
en första dos vaccin.

Pilot kring beställning av vaccin mot covid-19 via webbshop
Västra Götalandsregionen kommer inom kort att styra över beställningsförfarandet av vaccin mot covid-19
till vår upphandlade partner Oriolas webbshop. Innan samtliga vaccinatörer kan ges tillgång till
beställningsfunktionen behöver vi starta i mindre skala. Vi genomför därför en pilot tillsammans med Oriola
med start vecka 19 för Modernas vaccin. Övriga vacciner tilldelas och distribueras som tidigare. De
vaccinatörer som är berörda av piloten har fått information om detta.
I början av nästa vecka kommer vi att kunna ge mer information om hur beställningsförfarandet kommer att
gå till och hur tidplanen ser ut för när samtliga vaccinatörer kan beställa.

Webbinarium med regional vaccinsamordning 11 maj kl. 16.30 - 17.15
Du som är vaccinatör (oavsett roll) är välkommen att delta i ett webbinarium kring det pågående
vaccinationsarbetet mot covid-19. Från vaccinsamordningen deltar ansvariga från vaccinfördelning och
distribution, kunskapsstöd, vårdanalys, kommunikation med flera. Webbinariet kommer att spelas in. Ingen
anmälan behövs. Skicka gärna in frågor i förväg till vaccination.covid-19@vgregion.se, det finns även
möjlighet att ställa frågor i chatten under webbinariet.
På agendan:
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Länk till webbinariet tisdag 11 maj kl 16.30-17.15

Planerade vaccinleveranser vecka 19
Baserat på tillgänglig leveransinformation fredag 7 maj klockan 9 kommer 60 000 doser att levereras
ut för vecka 19. Det innebär färre doser än tidigare vecka, anledningen är att vi tagit hänsyn till
kortvecka på grund av helg. Merparten av det tillgängliga vaccinet kommer att distribueras till
vårdcentralerna.

Planerad tilldelning vecka 19 - planen kan komma att förändras utifrån faktiska leveranser:
Sjukhusen: ansvar för att vaccinera riskgrupper samt vaccination av allmänheten i den mån
sjukhusen har tillgång till vaccin. Under vecka 19 levereras vaccin för fortsatt vaccinering av
medicinska riskgrupper vilka ska vaccineras på sjukhusen. Även vaccin för att stötta vårdcentralerna
i deras vaccinationsuppdrag.
Vårdcentraler: ansvarar för vaccination av allmänheten, och att bistå kommunerna med vaccin för
boende på SÄBO, korttidsenheter och personer med hemsjukvård. Även ansvar för viss
personalvaccination. Fördelning efter sammanvägning av flera variabler: vaccintillgång, hur långt
vaccinationerna kommit i olika åldersgrupper och vaccinationskapacitet.
Avtalade vaccinatörer: Mindre leverans till en vaccinatör för vaccination av vård- och
omsorgspersonal, dos 2.

