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Covid-19-vaccination - bakgrund

▪ Folkhälsomyndigheten – Nationell plan för Covid-19-vaccinering

▪ Nationell vaccinsamordnare

– Regionala vaccinsamordnare

▪ Samverkan mellan myndigheter/aktörer – SKR, Läkemedelsverket, olika nätverk

▪ Överenskommelse kring ersättning, prioordning, överföring Nat vacc reg



Covid-19-vaccination RJH – sedan 27 dec 2020

Folkhälsomyndighetens prioordning

1. Säbo, hemsjukv, hemtj + hushållskontakter, omsorgspersonal, 
omsorgs/hälso/sjukvårdspersonal nära riskgrupper

• Ca 15 000 ind i RJH

2. 65+, dialyspt + hushållskontakter, transplanterade pt+ hushållskontakter, LSS (brukare 
> 18 åå + personal), övr hälso- &sjukv-pers

• Ca 30 000 ind?

3. Riskgrupper 60-64 åå, övriga 60-64 åå, riskgrupper 18-59 åå, ind med svårigheter att 
följa restriktioner

• Ca 10 000 ind?

4. Övriga inv över 18 åå

• Ca 50 000 ind?



▪ 13 600 doser levererade (t.o.m v 8)

– dos 1 tot 9,4 %, dos 2 3,3 % (viss spridning)

▪ https://fohm.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/in

dex.html#/db66ef8a6b714b3f93ae0516b8950feb

(NVR-data – data tom v 7)

▪ Fas 1 klar v 8, start Fas 2 v 9

– 80 år och äldre i första hand

Covid-19-vaccination RJH

https://fohm.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/db66ef8a6b714b3f93ae0516b8950feb


Comirnaty

Pfizer/Biontech

Covid-19 vaccine

Moderna

Covid 19 vaccine

Astra Zeneca

Teknik mRNA (spikeprotein) mRNA (spikeprotein) Vektorbaserad, 

adenovirus med 

genetiskt material för 

spikeprotein

Skyddseffekt 95% 94% 60%

Dos/intervall 0,3 ml im/21 d 0,5 ml/28 d 0,5 ml/4-12 v(?)

Förvaring 6 tim rumstemp blandat, 5 

d kyl, 6 -70C

12 tim rumstemp 6 tim 

efter punktion, 30 d kyl, 7 

mån -20C

Punkterad används 

”samma dag”, tål 

rumstemp 6 tim, 

kylförvaring 6 mån

Förp/hand--

havande

Späds med 1,8 ml NaCl, 

5/6 doser per vial

Färdig produkt, 10 

doser/vial

Färdig produkt, 8/10 

doser per vial

Studier 44 000 delt 30 000 delt 23 000 delt, effekt 

analys 12 000 delt, få 

över 55 år



Covid-19-vaccination RJH

▪ Vem vaccinerar vem?

– Kommunen vaccinerar SÄBO, hemsjukvård

– NVO ansvarar för planering i sitt område – olika lösningar

▪ HC, externa vaccinationsmottagningar, mobila team (obs ”vaccinationstransporter”)

– KTC, personalvaccinering (ffa sjukhuspersonal)

– Campusvaccinationsmottagning, personal (ffa kommunpersonal)

Fördelning + länk till aktuella rutiner/info skickas veckovis till 

verksamheterna



Covid-19-vaccination RJH
▪ Var hittar man info som invånare?

1. När är det dags för mig att vaccineras?

2. Hur gör jag för att bli vaccinerad?

– 1177.se – hänvisa pt/inv hit! 

https://www.1177.se/Jamtland-Harjedalen/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-
ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/

– Annonser i tidningar, sociala media, utskick till hushåll – invånare

▪ Hur bokar man tid?

– Webbtidbok

– Centralt tel-nr för bokning

– Drop-in i senare skede

https://www.1177.se/Jamtland-Harjedalen/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/


Matris 1177.se



Behov av vaccinationsresurser, klar till midsommar
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Inkomna frågor

▪ Då man i tidningar och TV sett att Astra Zenecas vaccin inte är lämpligt att 

använda på personer över 65 år är min fråga hur regionen ser på det

– Folkhälsomyndigheten rekommenderar i nuläget inte Astra Zenecas vaccin till 65 år 

och äldre - det följer vi. WHO rekommenderar det i alla åldrar. Pfizers och Modernas 

vaccin är de som i nuläget används för individer 65 år och äldre i Sverige. Fohms

rekommendation beror inte på ökad risk för biverkningar hos 65 och äldre, utan på att 

man i nuläget inte har säkra data på att ett bra immunsvar får hos individer i denna 

åldersgrupp. Fler studier väntas inom kort, rekommendationen kan komma att ändras 

utifrån resultat där.



Inkomna frågor forts

▪ Hur tänker regionen lösa problemet med att alla pensionärer verkligen får del 

av information om när var och hur vaccineringen skall ske ? Det är ju faktiskt 

många äldre som inte lever i den digitaliserade värden. Har dom inte tillgång 

eller datakunskap ej heller någon modern smart telefon är det ju svårt. Med det 

mycket höga prenumerationspris på våra dagstidningar så är det tyvärr så att det 

finns pensionärer som ej har råd med dem ?

– Vi informerar på 1177.se för de som når den kanalen, men även i tidningar precis som 

frågeställaren noterat. Under v 9 kommer ett informationsbrev i post till alla hushåll 

(innehåller bland annat bokningstelefonnumret). Vi medverkar i frågestund i radio, 

information sprids även i någon mån via intervjuer/artiklar etc i media.



Inkomna frågor forts

▪ Hur organiseras tidbokning per telefon ?

– Ett centralt telefonnr för hela regionen – man gör ett knappval till "sitt" område. Telefonen är 
bemannad. Viss inläst information kommer att finnas, men telefonen är inte en 
rådgivningstelefon.

▪ Kommer gruppen i Fas 2 dvs 65 + att delas upp i olika åldersgrupper när tidsbokningen 
öppnas upp ? Hur kommer detta i så fall att meddelas till de olika grupperna ?

– Ja, i första omgången (v 9) öppnar vi för 80 år och äldre

▪ Vilken legitimation krävs för tidbokning via 1177 ?

– Bank-ID eller Freja ID plus

▪ Hur vet man att bokningen fungerat ?

– Man kan se sin bokning på 1177.se om man kan logga in, har man SMS-påminnelse 
aktiverad kan man nås av det.



Inkomna frågor forts

▪ En fråga som lyftes på vårt förra RPR möte gällde i familjer där en av 

makarna kan vara 80 + men den andre är bara 70 +. Vad jag fattade skulle man 

få vaccinera sig samtidigt när man ändå var på plats på vaccinationsstället ?

– Det kommer att vara möjligt, men man bokar då tid via det centrala 

bokningstelefonnumret.

▪ Leveranser av vaccin kan, enligt vad som framkommit i media, ibland komma 

med kort varsel Ställer detta till problem när ni väljer sätt att bjuda in till 

tidbokning ?

– Osäkra leveranser gör att vi planerar och bokar in med kort framförhållning, vi vill 

undvika att behöva ställa in vaccinationer.



Inkomna frågor forts

▪ Hur har man resonerat i frågan om att kalla till vaccinering alternativt att 

medborgarna måste ringa för att boka tid ? Ett par regioner ( Västra Götaland, 

Dalarna och Västmanland) skickar kallelser med förbokade tider till de allra 

äldsta. Uppsala kallar samtliga grupper. Vilket borde vara det säkraste sättet för 

att säkerställa att alla blir vaccinerade.

– Vi jobbar intensivt med att informera och bokningar kommer from Fas 2 att bygga på 

att individer bokar tid (vid första dosen bokas så tid på plats för dos 2). Stora ändringar 

i leveranser och osäkra prognoser gör att långsiktig planering/bokning fram i tiden inte 

är möjlig i nuläget. Vi väljer att fokusera på att informationen når alla och att ha god 

tillgänlighet på bokningstelefon när vaccin finns på plats.



Kontakt, frågor, tips etc

▪ FBL corona/formulär vi Insidan i första hand!



Information medarbetare

▪ Coronasidan – medarbetare, kommun 

https://regionjh.se/4.613e2f39170d0c32a95e8.html

▪ Läkemedelsverket

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin

▪ Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-

beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/

▪ FASS (Comirnaty, Covid-19 vaccine Moderna, Covid 19 vaccine Astra Zeneca)

▪ SFFA http://www.sffa.nu/wp-content/uploads/2021/02/Riktlinjer-COVID-19-och-

allergi-29-januari-2021.pdf

▪ Resp specialistföreningar

https://regionjh.se/4.613e2f39170d0c32a95e8.html
https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/
http://www.sffa.nu/wp-content/uploads/2021/02/Riktlinjer-COVID-19-och-allergi-29-januari-2021.pdf

