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E-post: britt-marie.l.nilsson@vgregion.se 

Vaccinationsplan 

Beslut 

1. Vaccinationsplan för covid-19 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns fortfarande en stor osäkerhet i hur tillgången till vaccin mot covid-19 kommer se 
ut i Sverige. Enligt preliminära besked från Folkhälsomyndigheten så kan Västra 
Götalandsregionen få runt 50 000 doser i januari och ytterligare  
490 000 doser i februari. Vår planering utgår från denna volym och vi följer de nationella 
prioriteringarna från Folkhälsomyndigheten. Vaccination innebär  
2 doser och regionen har ansvar att lagerhålla för dos 2.  
 
Vaccinleveranserna har redan ändrats utifrån tidigare prognoser. Vi är beredda för att 
snabbt kunna ställa om arbetet när vaccinationstillgången ökar eller minskar. Detta gör att 
beroende på nationella prioriteringar, vaccinernas egenskaper och vaccinleveranser kan 
planering förändras.  
 
Västra Götalandsregionen har utvecklat ett övergripande vaccinationskansli och en 
operativ vaccinationsenhet som ska styra prioriteringen av vilka som vaccineras i ett skede 
där vaccin ännu inte finns till alla.  
 
Fokusområden 

• Inköp: Gruppen leds av Inköp. Vaccinet köps in centralt via EU men gruppen 
ansvarar för tillgång till övrigt material som behövs, sprutor, kanyler, 
förbrukningsmaterial med mera, och beställningsvägar samt distribution av 
materialet.  

• Logistik av vaccinet: Gruppen leds av Regionservice och ansvarar för hantering av 
mottagning från nationellt lager, förvaring i regionalt lager och distribution till 
vaccinerande enheter. 
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• Utförande: Gruppen leds av Smittskydd och sköter planeringen av vilka enheter 
som ska utföra vaccinationerna och hur detta ska gå till. 

• Registrering och uppföljning: Gruppen leds av Registercentrum. Tar fram system 
så att givna doser registreras och att informationen överförs till det nationella 
registret. Gruppen planerar också för hur regionen ska kunna få ut data kring givna 
doser.  

• Kommunikation: Gruppen leds av kommunikationsstaben och ansvarar för 
framtagande av information till prioriterade grupper och till vaccinatörer.   

 
Vi förbereder i samråd med Inera att registrering av givna doser kan ske i Svevac som är 
ett väl beprövat system. Den statliga ersättningen om 275 kr som VGR erhåller utgår till 
den vaccinerade enheten för given registrerad dos.  
 

Preliminär fördelning av vaccin till Västra Götaland  
per december 2020 
Tillverkare Januari Februari 

Pfizer 35 000 75 000 

Moderna 13 500 13 500 

AstraZenica  404 900 

Vaccinet ska ges i 2 doser med 3 veckors mellanrum.   
 
Januari 2021 

Kommunal vård- och omsorgspersonal i samverkan med vårdcentraler inom vårdval 
vårdcentral vaccinerar med stöd av upphandlad kapacitet 

• Personer som bor på SÄBO 
• Personer i riskgrupp med kommunal omsorg i hemmet 
• Vuxna med hushållskontakter till dessa grupper 
• Kommunal vård-och omsorgspersonal 

 
Dessa grupper bör få dos 2 under februari och mars beroende på vaccinationstillgång. 
 
Februari – mars 2021 

Vårdcentraler inom vårdval vårdcentral vaccinerar 
• Medicinska riskgrupper 
• Patienter 70 år och äldre enigt kommande prioriteringsordning 
• Egen vård-och omsorgspersonal  

Personal på Västra Götalandsregionens sjukhus vaccinerar 
• Personer som har behandling eller sjukdom som i sig påverkar vaccinationen och 

som följs upp på specialistmottagningar på sjukhusen 
• Egen vård-och omsorgspersonal 

 
Dessa grupper bör få dos 2 senast under april och maj beroende på vaccintillgång.  
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Så snart vaccinet är säkrat för ovanstående grupper kan allmänhetens vaccinering 
starta 

Övriga i åldern 18 – 69 år erbjuds vaccination efter att ovanstående grupper prioriterats. 
Vaccinationerna genomförs via regionens egna mottagningar, privata aktörer inom 
vårdvalet, företagshälsovård och andra externa aktörer. Här planeras för större 
vaccinationscenter och olika lösningar som exempelvis drive-in. Pågående upphandling av 
extra kapacitet.  
 
 

 
 
 
Bakgrundsfakta  

Personer över 70 år 235 000 

Personer på SÄBO 22 000 

Personer under 70 år i medicinsk riskgrupp 85 000 

Kommunal vård- och omsorgspersonal  58 000 

Regional hälso-och sjukvårdspersonal  47 000 

Övriga personer i åldern 18 – 69 år Ca 900 000 

2020-12-14 

Ann Söderström  
Hälso-och sjukvårdsdirektör 

Beslutet skickas till 

• Sjukhusförvaltningar, Primärvård, vaccinationskansli 


	Vaccinationsplan
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Preliminär fördelning av vaccin till Västra Götaland  per december 2020
	Januari 2021
	Februari – mars 2021
	Så snart vaccinet är säkrat för ovanstående grupper kan allmänhetens vaccinering starta
	Bakgrundsfakta

	Beslutet skickas till


