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Information till vaccinatörer inför vecka 13
Aktuell information
Boka in personer för dos 2 av Pfizer/BioNTechs vaccin i slutet av veckan för att undvika
ombokningar
Fram till och med vecka 11 gällde dosintervall 4 veckor för Pfizer/BioNTechs vaccin. Dos 1 som
givits innan vecka 12 innebär att dos 2 levereras med automatik efter fyra veckor.
Från och med vecka 12 ges dos 2 efter 6 veckor*. Leverans av dos 2 till vaccinatören sker precis
som tidigare utan att vaccinatören behöver beställa dessa. Leveransen kommer alltid i början av den
6:e veckan efter att dos 1 levererades. Leveransdag för dos 2 ut till vaccinatören är helt beroende av
när VGR får in vaccinet. Då hållbarheten för Pfizer/BioNTechs vaccin är så pass kort som endast 5
dagar i kyl hos vaccinatören måste doserna ges i samma vecka som leverans sker. Det innebär att de
personer som fått dos 1 med Pfizer/BioNTechs vaccin behöver bokas in för dos 2 i slutet av den
sjätte veckan efter dos 1.
Exempel: Gavs dos 1 i vecka 12 ska dos 2 ges i vecka 18. För att säkerställa att leverans av dos 2
hinner komma fram till vaccinatör i den 6:e veckan är det en fördel att boka in patienterna så sent
som möjligt i veckan. Om man bokar in vaccination i början av veckan, finns risk för att vaccinet
inte hunnit komma fram till vaccinatören, och kan man bli tvungen att boka om personerna.
För er som vaccinerat personer med dos 1 den 22:e och 23:e mars och bokat in dessa för dos 2
efter fyra veckor: för att ni ska få leverans av dos 2 i rätt tid behöver ni meddela
vaccinsamordningen hur många doser ni behöver för detta. Detta gäller både Pfizer/BioNTechs
vaccin och Modernas vaccin. Kontakta oss via vaccination.covid-19@vgregion.se.
*undantag för patienter som genomgått benmärgs- eller organtransplantation eller genomgår dialys,
de ska ges dos 2 med 4 veckors dosintervall enligt tidigare rekommendation.

Planerade vaccinleveranser
Beskedet från Folkhälsomyndigheten idag torsdag 25 mars om fortsatt användning av AstraZenecas
vaccin innebär att vaccinationerna av personer över 65 år kan återupptas. Baserat på tillgänglig
leveransinformation kommer regionen för vecka 13 att kunna leverera ut knappt 34 000 doser, alltså
9000 fler än föregående vecka. Utifrån torsdagens besked kan leveranserna av AstraZenecas vaccin
återupptas. Vi återkommer med besked om hur dessa doser kan fördelas. Även kommande vecka
prioriteras vårdcentralerna för vaccinering av de allra äldsta inom fas 2.

Inför vecka 13 ser den planerade fördelningen ut enligt följande. 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 13 levereras framförallt dos 2 samt
enstaka kvarvarande dos 1.
Sjukhusen: ansvar för att vaccinera sin egen prioriterade personal samt vissa patientgrupper. Under
vecka 13 levereras vaccin för vaccinering av medicinska riskgrupper över 65 år inom fas 2 (patienter
som genomgått benmärgs- eller organtransplantation eller genomgår dialys) vilka ska vaccineras på
sjukhusen. Vaccination av sjukhuspersonal som ingår i fas 2 är som tidigare meddelats framflyttad i
tid. Preliminärt återupptas dessa vaccinationer i maj.
Vårdcentraler: ansvarar för vaccination av sin listade befolkning. Vårdcentralerna får precis som
tidigare vecka merparten av det vaccin som är tillgängligt under vecka 13. Samma fördelningsnyckel
som tidigare användas för att prioritera mellan vårdcentraler: de med flest listade av den äldsta
befolkningen prioriteras för vaccination av de allra äldsta inom fas 2. Fortsatt vaccination av
vårdpersonal som ingår i fas 2 är som tidigare meddelats framflyttad i tid. Preliminärt återupptas
dessa vaccinationer i maj
Avtalade vaccinatörer: ansvarar för att vaccinera vård- och omsorgspersonal. Under vecka 13
levereras enbart enstaka doser vaccin för vaccination av dos 2. Fortsatt vaccination av vård- och
omsorgspersonal inom fas 2 återupptas preliminärt i maj.

Så levereras vaccin under påskveckorna vecka 13 och 14
Måndag 29 mars: Pfizer/BioNTechs vaccin levereras till Bohuslän, Dalsland samt Sjuhärad och del
av stor-Göteborg (inklusive Göteborgs stad).
Tisdag 30 mars: Skaraborg samt ytterligare leverans till del av stor-Göteborg (inklusive Göteborgs
stad).
Tisdag 6 april: Pfizer/BioNTechs vaccin levereras till Bohuslän, Dalsland samt Sjuhärad och del av
stor-Göteborg (inklusive Göteborgs stad).
Onsdag 7 april: Skaraborg samt ytterligare leverans till del av stor-Göteborg (inklusive Göteborgs
stad).

För Modernas vaccin respektive AstraZenecas vaccin har vi i dagsläget inga leveransdatum för
dessa. Vaccinen har lång hållbarhet och vi rekommenderar att ni inte bokar in patienter för
vaccination med dessa vacciner förrän ni fått leveransbesked från Oriola.

Ändrat dosintervall även för AstraZenecas vaccin
Dosintervall för AstraZenecas vaccin har nu förändrats och den nya rekommendationen är 12 veckor
enligt tidigare besked från FoHM. Det betyder att VGR följer detta dosintervall från och med vecka
13 (nästa vecka) för dem som då får dos 1.

