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Plan för vaccination mot covid-19 i
kommuner i Örebro län. Påfyllnadsdos
Prioriterade grupper
Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation ska nedanstående grupper erbjudas
en påfyllnadsdos av vaccin mot Covid-19 sex månader eller mer efter Dos 2




Boende på särskilda boenden för äldre
Personer med hemtjänst beslutad av kommun samt personer med
hemsjukvård*
Alla som är 80 år och äldre.

Efter att dessa grupper erbjudits vaccin kan ytterligare grupper komma att erbjudas
vaccin.
*Personer inom LSS kan vara beviljade hemsjukvård eller hemtjänst genom LSSbeslutet. Dessa personer ska enligt FoHM räknas med i detta då de har många
personer som rör sig i deras hem och därmed en ökad risk för exponering av smitta.

Dessa grupper ska vaccineras genom kommunernas
försorg i Örebro län
Kommunerna ansvarar för vaccinering av personer på särskilda boenden samt
personer som regelbundet erhåller hemsjukvård av distriktsköterska/sjuksköterska.
Personer som har hemtjänstinsatser (enligt Socialtjänstlagen) utan sjukvårdsinsatser
tillhör samma prioriteringsgrupp som ovanstående. De skall i första hand vaccineras
på regionens vaccinationsnoder. Kommunen förväntas ge det stöd som krävs för
detta. Exempel på stöd kan vara information, bokningshjälp och stöd för att kunna ta
sig till vaccinatör. En kommunikation får ske i respektive kommun om vilka personer
ur denna prioriterade grupp som inte kan ta sig till noderna och därigenom behöver få
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vaccination genom kommunens försorg/sjuksköterska i hemsjukvård. Personer med
hjälpinsatser utan regelbundna besök i hemmet (exv enbart trygghetslarm) är ej
prioriterade för påfyllnadsdos.
Ytterligare en grupp som kan vaccineras genom kommunernas försorg är personer
över 80 år utan kommunala insatser men med stora svårigheter utifrån sin
funktionsförmåga att kunna ta sig till en vaccinationsnod. Detta gäller exempelvis
svårt dementa eller funktionsnedsatta som vårdas av anhöriga. Även för dessa får en
kommunikation ske i respektive kommun om vilka i denna grupp som ska vaccineras
av kommunal personal.

Yrkesgrupper som kan ordinera vaccin Covid-19
Läkare, distriktssköterska och barnsjuksköterska kan alltid ordinera. Sjuksköterska
med särskild utbildning i vaccinering kan ordinera inom sitt yrkesutövande efter
godkännande av verksamhetschef. https://lagen.nu/hslf-fs/2020:81

Hälsodeklaration
Hälsodeklaration tas fram nationellt. Uppgifter om vaccinationen fylls i på
Hälsodeklaration. Alla uppgifter ska föras in i Nationellt vaccinationsregister och
behöver därför vara läsliga. Blanketterna sparas tre år i regionenens försorg.

Förberedelser för att säkerställa vaccineringen
Den enskilda tillfrågas om hen vill vaccineras och Hälsodeklaration ifylls. Se
vägledning. Säkerställ tillgång till rätt utrustning för injektion. Exempelvis plåster,
samt övrig utrustning beroende på vaccinationstyp. Med vaccinet från regionen
erhålls de sprutor och kanyler som behövs.
Om distriktssköterska eller sjuksköterska med vaccinutbildning inte finns tillgänglig
på boende eller i hemsjukvård för ordination av vaccinering kan läkare ordinera.
Säkerställ att läkemedel för behandling av anafylaxi eller annan
överkänslighetsreaktion finns tillgänglig vid vaccination. Vägledning från MAS

Vaccin
För att underlätta hantering används mRNA-vaccin Spikevax från Moderna till
påfyllnadsdos vid kommuners vaccinering av alla födda före år 1991. Detta kan ges
oavsett vilket vaccin som använts för grundimmunisering. Vaccin beställs från
Region Örebro Län enligt särskild överenskommelse och hämtas på överenskommen
vaccinationsnod eller på USÖ.
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mRNA-vaccin Comirnaty från Pfizer kan erhållas efter överenskommelse för
vaccinering av personer födda 1991 eller senare, eller där särskilda skäl föreligger.
Detaljer i planen kan komma att förändras och uppdateras över tid. Se till att du som
ordinerar och administrerar vaccinet alltid utgår från den senast uppdaterade
versionen.

Allmän information
Information till den som ska ge och den som ska få vaccin finns att ladda ner i pdfformat från Folkhälsomyndighetens hemsida.
För Region Örebro Län
Stellan Johansson, Vaccinationssamordnare
stellan.johansson@regionorebrolan.se
Erik Fredholm, Vaccinkoordinator
erik.fredholm@regionorebrolan.se
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