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Inledning
Enligt regionens pandemiplan ansvarar smittskyddsläkaren i samarbete med primärvården för att
utarbeta en vaccinationsplan för länet. För detta arbete har ett projekt Vaccination covid‐19 startats
under ledning av en vaccinationssamordnare. Förstärkt sjukvårdsledning utgör styrgrupp för
vaccinationsprojektet.
Planen är övergripande och kompletteras med detaljerade planer, säkerhetsdokument, information
och arbetsbeskrivningar vilka anpassas efterhand utifrån aktuellt läge samt nationella planer, mål och
budskap.

Syfte
Regionens vaccinationsplan syftar till att beskriva hur vaccination avseende covid‐19 ska genomföras
i Västernorrland och bidra till att så många invånare som möjligt vaccinerar sig.

Mål för vaccinationen
Förhindra smittspridning samt minska sjuklighet och dödlighet i covid‐19.

Prioriteringsordning
Alla invånare som fyllt 18 år kommer att erbjudas gratis vaccination mot Covid‐19. Region
Västernorrland följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioriteringsordning och
kommer därför i ett första skede att prioritera personer som riskerar att bli allvarligt sjuka av Covid‐
19 samt vård‐ och omsorgspersonal som arbetar nära riskindivider.

Tidplan
Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner har tecknat en överenskommelse med en
målsättning att alla boende i Sverige som är över 18 år ska erbjudas vaccinering mot covid‐19 under
det första halvåret 2021. Region Västernorrland avser att verka för att denna målsättning uppnås.
Region Västernorrland kommer att påbörja vaccination mot covid‐19 under vecka 53, 2020 för
prioriterade individer för att sedan gradvis skala upp vaccinationen i takt med att större
vaccinvolymer blir tillgängliga. Utifrån nuvarande prognoser gällande tillgång på vaccin, bedöms
allmänheten kunna erbjudas vaccin i slutet av april.

Tilldelning, fördelning och leverans
Sverige har tecknat avtal med ett flertal vaccintillverkare och dessa vaccin kommer bli tillgängliga
under 2021 allt eftersom de godkänns. Avtalen är tecknade på Europanivå och fördelningen av
tillgängligt vaccin sker först mellan de europeiska länderna och i nästa steg fördelas Sveriges volymer
till regionerna beroende på befolkningsandel. Folkhälsomyndigheten ansvarar för fördelning mellan
regionerna och ombesörjer även distribution av vaccin till ett fåtal mottagningsplatser per region. Vid
mottagningsplatsen övergår ansvaret för förvaring och vidare distribution till Region Västernorrland.
Regionen har säkrat både validerade frysar och kyltransporter för den vidare hanteringen av
vaccinet. En grupp inom vaccinationsprojektet hanterar fördelning av vaccin utifrån tillgång och
prioriteringsordning. De olika vaccinen kräver olika förvarings‐ och hanteringsbetingelser, vilket gör
att vissa vaccin är svårare att transportera och hantera i små mängder medan andra klarar detta
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bättre. Detta kan innebära att vaccinationerna kommer igång vid olika tidpunkter i olika delar av
länet beroende på när de olika vaccinen blir godkända och tillgängliga i Västernorrland.
De flesta vaccin som kommer till Västernorrland ska ges i två doser, vid två separata tillfällen med 3‐5
veckors mellanrum beroende på vaccin. För att underlätta denna hantering pågår ett projekt för
införande av ett vaccinationsregister som kommer underlätta bokning och uppföljning av dos två.

Vaccinationsplatser
Prioriterade individer blir i de flesta fall vaccinerade på sin hälsocentral eller där de för tillfället bor;
i sitt privata‐ eller kommunala boende eller korttidsplats. Prioriterad vård‐ och omsorgspersonal
vaccineras på sin arbetsplats eller vid någon av regionens hälsocentraler. För patientnära personal
på sjukhusen samordnas och genomförs vaccination centralt. Vaccination av övrig befolkning
kommer planeras kommun för kommun utifrån lokala behov och möjligheter.

Plan och arbetsbeskrivningar
Projektgruppen arbetar kontinuerligt med framtagande av information, rutinbeskrivningar, underlag
för risk‐ och konsekvensanalys och säkerhetsdokument. Denna dokumentation kompletteras och
verifieras med information som kommer från Folkhälsomyndigheten samt från Läkemedelsverket i
samband med vaccingodkännande. Samtliga dokument kommer att revideras löpande för att alltid
innehålla aktuell information och relevanta kontaktuppgifter.

Journalföring och registrering
För att säkra dokumentation och uppföljning pågår ett införandeprojekt av ett nytt journalsystem för
vaccinationer. Detta system innehåller funktion för tidbokning, hälsodeklaration, registrering av
vaccination samt en automatisk överföring av information till Nationella Vaccinationsregistret.
Utöver detta kommer systemet tillhandahålla ett elektroniskt vaccinationskort till Västernorrlands
invånare. Den vaccination som påbörjas under 2020 kommer inte kunna hanteras i detta nya
journalsystem. Under denna första period kommer manuella rutiner användas för senare registrering
i systemet och Nationella vaccinationsregistret.

Kommunikationsplan
Tillgänglig och tydlig kommunikation är avgörande för att vaccinationerna ska kunna genomföras
effektivt och säkert. Kommunikationen ska stödja de insatser som görs för att hantera och
genomföra vaccineringen och ska bidra till att människor kan ta välgrundade beslut med hög
vaccinationsgrad som resultat. I detta ingår också att skapa trygghet samt motverka desinformation,
ryktesspridning och informationspåverkan som kan leda till oro eller rädsla till vaccinering.
Kommunikationen ska även bidra till fortsatt följsamhet till råd och rekommendationer för att minska
smittspridning av covid‐19 när vaccinationerna startat.
Regionens arbete med kommunikation beskrivs i en separat kommunikationsplan för vaccination av
covid‐19. Kommunikationen är även kopplad till det arbete som görs av Folkhälsomyndigheten,
SKR och MSB. Detta arbete drivs av en utsedd kommunikatör inom vaccinationsprojektet.

