Vaccination covid-19 Västra Götalandsregionen, preliminär plan

FAS 2

Planen bygger på antaganden om leveranser av vaccin från vecka 10, avser dos 1.
Antal personer i grupperna i fas 2 är uppskattat – totalt 375 800 personer.

FAS 2

Vilka

65 år och äldre

Organtransplantation/dialys

LSS/assistansersättning

Vård- och omsorgspersonal

Personer som fyller 65 år under 2021 och äldre,
varav de äldsta vaccineras först i följande ordning:

Personer som genomgått benmärgseller annan organtransplantation och
deras hushållskontakter över 18 år.

Personer äldre än 18 år med LSS-insatser.

(antal 24 000)

Medarbetare inom somatisk slutenvård och LSS som har
stor risk att föra virus vidare till riskgruppspersoner (65
år och äldre) inom fas 1 och 2. Detta avser personal som
på daglig basis deltar i omvårdnad (eller motsvarande
grad av tät, långvarig kontakt) av personer med hög
risk att utveckla allvarlig sjukdom.*

Födda 1936 eller tidigare (antal 21 000)
Födda 1937–1941 (antal 36 000)
Födda 1942–1946 (antal 67 200)
Födda 1947–1951 (antal 84 000)
Födda 1952–1956 (antal 85 000)

Personer med dialysbehandling och deras
hushållskontakter över 18 år

Personer över 18 år med assistansersättning
enligt Socialförsäkringsbalken (SFB)

(antal 3 600)

(antal 293 200)

När
Vid 50 000
doser/vecka:

Var

Hur

Pågår

Pågår

Pågår

Pågår

Vårdcentraler och sjukhus

Specialistmottagning på sjukhus.

Vårdcentraler.

På sjukhus respektive hos avtalad vaccinatör

Födda 1936 eller tidigare: Vykort har skickats ut, med
information om att personerna blir uppringda för
tidsbokning.

Sjukhus; närmaste chef informerar
Kallas av sin mottagning.

Vårdcentralerna kontaktar alla födda 1946 eller tidigare.

Kontakta din vårdcentral för att boka tid, om
du ännu inte blivit kontaktad.

LSS: Arbetsgivare kontaktar vaccinationskansliet
Vaccination.covid-19@vgregion.se för hänvisning till
vaccinatör

Öppnade tidböcker hos vårdcentralerna, gå in via 1177.se

*Övrig personal inom vård- och omsorg anses inte påverka risken för att de med hög risk för allvarlig sjukdom ska smittas. Därför ingår inte längre övrig vård- och omsorgspersonal i fas 2.
Ren personalvaccination efter fas 2 kommer därmed inte att ske, kvarvarande personal kommer att vaccineras inom sin åldersgrupp i resterande faser. Personer 65 + vaccineras inom fas 2,
personer 60-64 år vaccineras inom fas 3, personer 18-59 år vaccineras inom fas 4.
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Vaccination covid-19 Västra Götalandsregionen, preliminär plan

Planen bygger på antaganden om leveranser av vaccin utifrån prognoser och avser dos 1. Vid vaccinbrist kommer personer med ett tillstånd eller sjukdom
som medför en riskökning i enlighet med Folkhälsomyndighetens definition att prioriteras.
För alla åldersangivelser gäller från och med det år personen fyller år med undantag för personer födda 2003 som måste ha fyllt 18 år innan vaccination.
Antal personer i grupperna i fas 3 är uppskattat till totalt 209 100.

FAS 3

Vilka

60 år och äldre

50-59 år i riskgrupp

18 år och äldre i riskgrupp

Sjukhusen kallar patienter inom sitt ansvarsområde*.

Sjukhusen kallar patienter inom sitt
ansvarsområde

Sjukhusen kallar patienter inom sitt
ansvarsområde

Personer med ett tillstånd eller sjukdom* som
inte har kallats av sjukhus bokar själva tid hos
valfri vaccinationsmottagning för covid-19.

Personer med ett tillstånd eller sjukdom* som
inte har kallats av sjukhus bokar själva tid hos
valfri vaccinationsmottagning för covid-19.

Personer med ett tillstånd eller sjukdom som
kontrolleras på vårdcentral bokar själva tid för
vaccination på sin vårdcentral eller på en
vaccinationsmottagning för covid-19.

FAS 3

Personer med tillstånd som innebär
svårigheter att följa råd om
smittskyddande åtgärder.

Tidsbokning gäller även övriga personer i
gruppen.
Sjukhusen börjar kalla personer med riskökning
successivt fr o m vecka 16.

Sjukhusen kallar patienter succesivt fr o m vecka
18.

Vårdcentraler och vaccinationsmottagningar för
covid-19 startar bokning från vecka 18.

Vårdcentraler och vaccinationsmottagningar för
covid-19 startade bokning vecka 20.

Var

Sjukhus respektive vårdcentraler och vaccinationsmottagningar för covid-19.

Sjukhus eller vårdcentraler och
vaccinationsmottagningar för covid-19.

Sjukhus eller vårdcentraler och
vaccinationsmottagningar för covid-19.

Riktade insatser inklusive vaccination på
vårdcentraler

Hur

Sjukhusen kallar vissa medicinska riskgrupper med sjukdom eller ett tillstånd som
kontrolleras på sjukhus. Övriga bokar själva tid
hos valfri vårdcentral eller vaccinationsmottagning via webbplatsen 1177.se eller vaccinatörs telefon.

Sjukhusen kallar vissa medicinska riskgrupper med sjukdom eller ett tillstånd som
kontrolleras på sjukhus. Övriga bokar själva tid
hos valfri vårdcentral eller vaccinationsmottagning via webbplatsen 1177.se eller vaccinatörs telefon.

Sjukhusen kallar vissa medicinska riskgrupper med sjukdom eller ett tillstånd som
kontrolleras på sjukhus. Övriga bokar själva tid
hos valfri vårdcentral eller vaccinationsmottagning via webbplatsen 1177.se eller vaccinatörs telefon.

Riktade insatser eller tidsbokning på
vårdcentral

När
Vid 50 000
doser/vecka:

Sjukhusen kallar patienter succesivt fr o m vecka
18.
Successiv start fr o m vecka 18.
Vaccinationsmottagningar för covid-19 startar
bokning från tisdag vecka 23.

*Se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/rekommendationer-for-vaccination-mot-covid-19/
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Vaccination covid-19 Västra Götalandsregionen, preliminär plan

Planen bygger på antaganden om leveranser av vaccin utifrån prognoser och avser dos 1.
För alla åldersangivelser gäller från och med det år personen fyller år med undantag för personer födda 2003 som måste ha fyllt 18 år innan
vaccination.
Antal personer i grupperna i fas 4 är uppskattat till totalt 777 320 .
FAS 4

50 år och äldre

45 år och äldre

40 år och äldre

18 år* och äldre

16-18 år

Personer mellan 50-59 år samt
alla övriga över 50 år som inte
tidigare vaccinerats.

Personer mellan 45-50 år samt
alla övriga över 45 som inte
tidigare vaccinerats

Personer mellan 40-45 år samt
alla övriga över 40 som inte tidigare vaccinerats

Alla som fyllt 18 vid
vaccinationstillfället.

Personer 16-18 år.

Start 10 maj.

Start 8 juni.

Start 22 juni.

Bokningen öppnar 30 juni.

Mer information kommer

Var

Valfri vårdcentral eller
vaccinationsmottagning för
covid-19.

Valfri vårdcentral eller
vaccinationsmottagning för
covid-19.

Valfri vårdcentral eller
vaccinationsmottagning för
covid-19.

Valfri vårdcentral eller
vaccinationsmottagning för
covid-19.

Mer information kommer

Hur

Bokning via webbplatsen 1177.
se eller vaccinatörs telefon.

Bokning via webbplatsen 1177.
se eller vaccinatörs telefon.

Bokning via webbplatsen 1177.
se eller vaccinatörs telefon.

Bokning via webbplatsen 1177.se
eller vaccinatörs telefon.

Mer information kommer

FAS 4

Vilka

När
Vid 50 000
doser/vecka:

*Du måste ha fyllt 18 år vid vaccinationstillfället.
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