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Till: 

Samtliga verksamhetschefer inom primärvården i Västmanland 

Vårdvalsrådet 

INFORMATION FRÅN VÅRDVAL PRIMÄRVÅRD - NR 12/21 

Influensavaccination hösten/vintern 2021 
Hösten och vinterns influensavaccination kommer vara mer utmanande i år än 
tidigare då vårdcentralerna samtidigt ska hantera resterande covid-vaccinationer. 
Projekt vaccination Covid-19 avvecklas den 30 november och från och med den 1 
december ska covid-vaccinationerna skötas på respektive vårdcentral. Se beslut från 
Håkan Wittgren daterat 210629 och utskickat till er samma dag.  
 
De förutsättningar vi vet idag gällande influensavaccinationen är följande:  
Den nationella vaccinationsstarten blir den 9 november (tisdag vecka 45). Under två 
veckor prioriteras riskgrupper det vill säga personer 65 år och äldre och medicinska 
riskgrupper under 65 år för vaccination (vecka 45 och 46), sedan 
vård/omsorgspersonal (från ca 22 nov, måndag vecka 47). Allmänheten kan erbjudas 
vaccination från 6 december (måndag vecka 49).  
 
Förutsättningar i Region Västmanland – arbetsgrupp 
Vi kommer behöva tillsätta en ”arbetsgrupp” för att tillsammans kunna få till en så 
säker och smidig hantering som möjligt. I arbetsgruppen kommer det bl a finnas 
representanter från Smittskyddsenheten, Vårdval primärvård, 
Kommunikationsenheten, E-tjänster (IT). Till denna arbetsgrupp vill vi även ha med 
några verksamhetschefer/enhetschefer från vårdcentralerna. Skicka ett mail till 
anna.lindberg@regionvastmanland.se om du, eller din kollega, vill och kan delta i 
denna planering, det kommer innebära några Teams-möten under hösten.   
 
Vårdcentralernas planering 
Vi vill även få in samtliga vårdcentralers planering. Hur kan influensavaccinationen 
genomföras på din vårdcentral på ett strukturerat och säkert sätt? Skicka in era 
planer till anna.lindberg@regionvastmanland.se före den 20 augusti, då får vi med 
ert underlag i planeringen framåt. Ni måste planera utifrån att det inte kommer vara 
tillåtet att ha drop-in utan enbart planerade besök via bokade tider.  
 
Den 26 augusti har vi ett verksamhetschefsmöte inbokat och då kommer bl a 
influensavaccinationen diskuteras så viktigt att så många som möjligt deltar.   
 

Med vänlig hälsning 

Maria Martinsson 

Vårdvalschef primärvård  
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