
Förtydligande angående hantering av eventuella restdoser och 
prioriteringsfaser 
  
Med anledning av de uppgifter som förekommit i media den senaste tiden om att vaccin erbjudits 
personer som inte ingår i fas 1 vill jag göra några förtydliganden: 
  
Endast personal som arbetar patientnära prioriteras 
Under fas 1 erbjuds personer som arbetar inom äldreomsorg, hemsjukvård och hemtjänst 
vaccination. Det görs för att skydda de sköra grupper man vårdar, som har högre risk att drabbas av 
svår sjukdom och död i covid-19. Det är enbart personer som arbetar patientnära som omfattas, dvs 
vårdar personer med äldreomsorg, hemsjukvård och hemtjänst. Om man arbetar helt administrativt 
(chefer och administrativ personal, lokalvårdare, väktare etc) vaccineras man i den fas man normalt 
tillhör. Om jag exempelvis är enhetschef, 45 år och i övrigt frisk innebär det fas 4. 
  
Övrig hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar patientnära, erbjuds vaccination i fas 2.  
  
Restdoser ska ges utifrån prioriteringsordning 
De eventuella restdoser som kan uppstå ska användas i enlighet med prioriteringsordningen. Dvs i 
första hand vaccineras personer med hemtjänst, hemsjukvård och deras nära hushållskontakter, 
samt personal med direkt patientkontakt i äldreomsorg, hemsjukvård och hemtjänst. I andra hand 
övrig hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar patientnära. Det bör i de flesta fall vara möjligt att 
hitta personer i ovan nämnda kategorier. I sista hand ges vaccinet till andra personer i fas 2 (70+). 
Inga doser ska kastas.  
  
Vaccination av närstående till vaccinatörer och chefer ska inte förekomma, såvida det inte är 
personer som ingår i fas 1. Det bör dock undvikas utifrån risken för korruption, jävssituationer etc. 
  
Att inte följa prioriteringsordningen är ett avtalsbrott 
De som utför vaccinationer på regionens uppdrag har förbundit sig att följa den fastställda 
prioriteringsordningen. Att bryta mot den kan vara ett avtalsbrott och kan leda till att man inte får 
delta i det fortsatta vaccinationsarbetet. 
  
Vaccination på eller utanför nod 
Vi är mycket tacksamma för alla ansträngningar som görs för att underlätta vaccinationen för 
personer som har svårt att ta sig till en vaccinationsmottagning (särskilt de med hemtjänst). Det är 
utmärkt om noder och kommuner gemensamt kan hitta sätt att snabbt kunna vaccinera denna 
grupp. De doser som inte används för detta arbete rekommenderar vi att ni använder för 
bokningsbara tider på vaccinationsnoden.  
  
TACK! 
Avslutningsvis vill jag tacka er för ett mycket väl genomfört arbete hittills och gott samarbete! 
Förhoppningsvis får vi snart tillgång till mer vaccin, så vi kan få ännu mer fart på vaccinationerna av 
västmanlänningarna! 
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