Regional vaccinsamordning
2021-06-09

Information till vaccinatörer inför vecka 24
Vaccinleveranser vecka 24
I förra veckan aviserades alla vaccinatörer individuellt om planerade vaccinleveranser både för vecka 23 och
24. Veckobrevet skickades också ut med en redovisning av totalt antal doser för de båda veckorna (se
Planerad vaccinleverens inför vecka 23 och 24). I denna vecka har ytterligare tilldelning av dos 1 gjorts till
vaccinatörer i Göteborg med omnejd för att jämna ut fördelningen något. Berörda vaccinatörer har fått en
extra avisering om detta.

Allt vaccin ska nu beställas i webbshoppen, även vaccinationskorten
Idag öppnade webbshoppen för alla vaccinatörer som ska kunna beställa vaccin. Oriola meddelar att det har
fungerat bra så här långt, ett hundratal ordrar hade kommit in till dem innan orderstopptid. Vi påminner om
att även beställa vaccinationskort till respektive vaccin om ni behöver sådana, de ligger som en separat
artikel och följer inte med automatik med vaccinet vid beställning. På Vårdgivarwebben finns länk till de
generella vaccinationskorten som kan användas för samtliga vaccin.

Start för individuella prognoser
Under gårdagskvällen tisdag 8 juni skickades de första individuella prognoserna till respektive vaccinatör ut
och idag onsdag har ni fått prognos för vecka 26. I morgon kommer prognosen för vecka 27. Att det blir just
tre prognoser och inte fler beror på att Västra Götalandsregionen ännu inte har fått någon uppdaterad
leveransplan från Folkhälsomyndigheten efter vecka 27.
I prognoserna framgår antal dos 1 och dos 2 som vaccinatören beräknas tilldelas. Vaccinet för dos 1 är
ospecificerat, det innebär att det för närvarande kan handla om Pfizer-BioNTech eller Modernas vaccin. Om
ni redan nu ser att det prognostiserade antalet dos 2 för vecka 25 inte stämmer behöver vi en signal om
detta senast på fredag den 11 juni för att kunna justera. Detta gäller alla kommande prognoser att om ni
behöver mer eller mindre vaccin för dos 2 än vi angivit i prognosen, så vi behöver en signal från er 2 veckor
innan vaccinet ska gå att beställa (fredagar som senast för justering av volymer 2 veckor senare).
Prognoserna bygger Folkhälsomyndighetens leveransplaner till Västra Götalandsregionen. Vaccinet för dos 1
fördelas sedan utifrån de beslutade fördelningsprinciperna.
Prognoserna är en förhandsinformation till er utifrån den information VGR har tillgänglig. Det innebär att det
antal doser som prognoserna anger kan komma att ändras, både öka och minska. Prognoserna ska ses som
en hjälp att planera ert vaccinationsarbete.
Så snart Folkhälsomyndigheten kommer med uppdaterad veckovis leveransplan kommer vi att kunna
lämna fler individuella prognoser. Målet är att ge er 5 veckors prognoser så länge det finns
planeringsunderlag från Folkhälsomyndigheten.

Webbinariet – inspelningar, bilder och svar på frågor
Inspelade webbinarium och dokumentation finns på Vårdgivarwebben Webbinarium Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se).

Nästa webbinarium 14 juni – tema svårnådda grupper
Nästa webbinarium äger rum måndag 14 juni kl 16:30-17:15. Ingen anmälan behövs. Länk till
webbinariet; Klicka här för att delta i mötet.

