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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Medicinsk stab
Åke Tenerz

Datum
2020-12-15

VACCINATIONSPLAN COVID 19 REGION VÄSTMANLAND
Folkhälsomyndigheten (FoHM) har på regeringens uppdrag tagit fram rekommendationer till stöd för regionernas egna beslut om vaccination mot covid-19 orsakad av
det nya coronaviruset SARS-CoV-2 (2020-08-31 och uppdaterad 2020-12-04).
Regionen har 2020-12-07 fått brev från generaldirektör Johan Carlsson
Folkhälsomyndigheten med önskemål om beredskap hos Region Västmanland att ta
emot leverans av vaccin från vecka 2, 2021, under förutsättning om godkännande
från Läkemedelsverket, och omgående starta vaccination.
Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) har initierat Projekt vaccination covid-19
vilket lett fram till nedanstående regionala vaccinationsplan.
Region Västmanland ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för
vaccination covid-19.
•

Vaccinationskedjan delas in i två delar:
o
o

•

Logistik, förvaring och transport
Själva vaccinationen

Själva vaccinationen delas in utifrån
o
o

Prioritetsordning
Utförande verksamhet

Logistik, förvaring och transport
De nu aktuella vaccinerna mot covid-19 (Pfizer, Moderna och AstraZeneca) har olika
uppbyggnad och ställer olika krav på kylförvaring och logistik. Vaccin som kräver
förvaring i minus 80 grader kräver speciell logistik medan transportkedjan för andra
vaccin liknar den vid säsongsinfluensan. Vaccinerna ska ges i två doser med
ca 4 veckors mellanrum. Vaccinerna levereras i ampullform och ska antingen blandas
eller enbart dras upp i spruta men levereras inte som engångsspruta (jmf säsongsinfluensa)
Regionens vaccinationsprojekt har anskaffat nödvändig frys- och kylkapacitet varefter
kylkedjan är säkrad.
Regionen har anställt en farmaceut för att under vaccinationen hantera beställning
och styrning av vaccin på ändamålsenligt sätt.
Logistikenheten har i uppdrag att bistå med leverans av förbrukningsartiklar och
vaccin till samtliga vårdgivare som är involverade i vaccinationen.
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Prioritetsordning
Regionen avser att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer att följande
grupper vaccineras först:
• Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller som bor i eget boende
som har hemtjänst/hemsjukvård.
• Personal inom äldreomsorg som arbetar nära boende och omsorgstagare
Vårdvalet
• Nära hushållskontakter till personer i eget boende som har hemtjänst/
hemsjukvård.
Därefter innebär regionens ställningstagande vaccination enligt nedan:
• Hälso- och sjukvårdspersonal
• Invånare 70 år och äldre
• Invånare 18—69 år i risk för allvarligt förlopp vid covid-19
Slutligen vaccineras:
• Invånare 18—69 år utan risktillhörighet
Vaccinationsplanen kommer att uppdateras med riktlinjer och prioritetsordning för
personer under 18 år med ökad risk för allvarligt förlopp vid covid-19 efterhand som
Folkhälsomyndigheten lämnar nya rekommendationer
Verksamhet som utför vaccination
A. Regionens beställarfunktion avseende LOV Primärvård, Vårdval Primärvård
har av RSSL fått i uppdrag att utforma ett uppdrag för länets vårdcentraler att
genomföra vaccination av:
•
•
•
•
•
•

Invånare> 70 år
Riskgrupper
Personal äldrevård och annan omsorg exkl barnomsorg
Hälso- och sjukvårdspersonal anställd på vårdcentral
Hälso- och sjukvårdspersonal anställd på Västmanlands sjukhus Sala och
Västmanlands sjukhus Fagersta
Tandvårdspersonal

Vaccinationen ska genomföras på 14—15 vaccinationsnoder i länet (4--5 i Västerås,
2 i Köping, 2 i Arboga, 1 i Sala, Kungsör, Fagersta, Skinnskatteberg, Norberg,
Surahammar och Hallstahammar, se karta).
Länet har 28 vårdcentraler och för att klara logistik, transport och förvaring av
samtliga vacciner har ett urval av länets vårdcentraler fått i uppdrag att ansvara för
vaccinationsnoderna. Ansvariga vårdcentraler bildar kluster med övriga vårdcentraler
som har i uppgift att solidariskt medverka i bemanningen av vaccinationsnoderna.
Detta innebär att samtliga vårdcentraler blir delaktiga i vaccinationsprocessen. På
detta sätt bedöms också möjligheten att vidmakthålla ordinarie verksamhet för
samtliga vårdcentraler.
Vaccinationen ska ske i prioritetsordning enligt ovan.
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Vaccinationsnoderna har att samarbeta med den kommunala sjukvården, inkl dess
olika utförare där sådana finns (Västerås).

B. Område Akutsjukvård har att, på enheter där det bedöms möjligt, organisera och
genomföra vaccination av egen hälso- och sjukvårdspersonal. Detta gäller även
Medicinkliniken i Köping inom område Nära vård
Regionhälsan har att organisera och genomföra vaccination av all hälso- och
sjukvårdspersonal (regionanställda, privata vårdgivare med avtal etc) som inte
vaccineras enligt A och B ovan samt därtill medarbetare som inte önskar vaccination
inom den egna verksamheten.
(Vårdvalet har enligt ovan i uppdrag att genomföra vaccination av hälso- och
sjukvårdspersonal Medicinkliniken Sala och Medicin Fagersta).

C. Uppdraget att vaccinera invånare, och personer med varaktig vistelse i
Västmanland 18--69 år utan riskgruppstillhörighet, har inte fördelats ännu.
Hela eller delar av uppdraget kan antingen fördelas till Vårdvalet eller extern aktör.
Upphandling av extern aktör enligt regelverket för Välfärdstjänster har initierats

Bokning och registrering
Bokning av vaccination, enligt punkt A och punkt C ovan, ska i görligaste mån
genomföras digitalt på 1177.se för att säkerställa att aktuell person får tid för
vaccination av såväl dos 1 som dos 2. För att möjliggöra bokning av vaccination för
personer utan mobilt Bank-ID upprättas en länsgemensam telefontjänst för hjälp
med bokning.
Vaccination ska registreras i Cosmic och därifrån till Vaccinationsregistret gällande
punkt A och B ovan. Om extern aktör anlitas kommer i kravspecifikation klargöras hur
dokumentation och rapportering ska ske

Projektets genomförande
RSSL har tillsatt en projektgrupp med uppdrag att i fas 1 ta fram en plan för
genomförande av vaccination med start i januari 2021. Genomförande av
vaccinering, fas 2, inleds januari 2021 och projektorganisationen ska nu förstärkas.

Ekonomi
Ekonomiverksamheten estimerar kostnaderna för vaccination av den vuxna
befolkningen i Västmanland till ca 70—80 Mkr.
Ersättningsfrågan kommer att klargöras i särskilda beslut gällande punkt A, B och C
ovan. Ersättningen kommer att utformas utifrån de specifika förutsättningar som
gäller inom varje punkt ovan
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Vid upphandling kommer ersättningsalternativen klargöras i upphandlingsunderlaget.
I ersättningen till utförare av uppdrag A och B ovan ingår att hantera lokalen, förvara
vaccin efter leverans, att boka in för vaccination, att genomföra vaccination dos 1 och
dos 2, samt dokumentera och rapportera. I ersättningen ingår även kostnader för
generellt förbrukningsmaterial (förkläden, handskar, visir, munskydd m.m.) Detaljer
kring detta utformas i särskilda beslut
Kostnader för lokaler, kylutrustning, central förvaring, leverans av vaccin, samt
specifikt material för själva vaccinationen (spruta, kanyl m.m.) hanteras centralt inom
region.
Under förutsättning att RSSL fattar beslut härom kommer privata utförare att kunna
få leverans av generellt förbrukningsmaterial från regionen motsvarande regionens
självkostnad.

Övrigt
Vaccination covid-19 är en nationell angelägenhet med krav på snabbt
genomförande. Behov av direktupphandling kan komma att uppstå.
Vaccination covid-19 kommer generera ett behov av personella resurser från
verksamheterna där det finns en risk för undanträngningseffekter trots att extra
personal tas in.
Vaccination covid-19 är gratis för invånaren i enlighet med tidigare beslut i
Regionfullmäktige.

Förslag till styrelsens beslut
1. Redovisad vaccinationsplan godkänns.
2. Förvaltningsdirektören för Hälso-och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att
genomföra vaccinationsplanen och mandat att göra nödvändiga justeringar
av densamma, för att uppnå målet om att Västmanlands läns invånare ska få
tillgång till vaccinet.
3. Återrapportering av genomförandet av vaccinationsplanen sker på
regionstyrelsens sammanträden från och med januari 2021.
4. I övrigt noteras informationen.

Föredragande: Åke Tenerz, medicinsk stabschef

