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Skydd mot svår 
sjukdom och hindra 
smittspridning

• Vaccination är ett av de mest effektiva 
sätten att förebygga sjukdom.

• Syftet med vaccination mot covid-19 

o I det första skedet att tidigt skydda de 
grupper som har störst risk att bli 
allvarligt sjuka eller avlida i covid-19

o I det andra skedet att förhindra 
spridning av sjukdomen i samhället

• Målet med vaccinering är att befolkningen 
ska få ett skydd mot sjukdom och hindra 
smittspridning.

• Alla kommer att erbjudas vaccin men de 
mest sårbara går först. 

• Vaccineringen är gratis och frivillig.



12 vaccinations-

mottagningar på 11 orter

• Vaccinationsmottagningar ska finnas på 

11 orter

• Dessa är valda utifrån:

o Möjlighet att hålla avstånd i lokalen.

o Optimal vaccinlogistik.

o Det ska vara enkelt och möjligt för många i 

Värmland att vaccinera sig.

• Det ska finnas bokningsbara tider 

preliminärt i mitten av februari. Enligt 

prioriteringsordningen!

• Frågan om kostnadsfria sjukresor utreds 

just nu.

• Nyhet: Region Värmland ser över

sjukresor

https://www.regionvarmland.se/om-regionen/pressrum/Pressmeddelanden/2021/01/region-varmland-ser-over-regler-for-sjukresor-i-samband-med-vaccination/


Tidsbokning för vaccination

• Alla ska boka tid för vaccination. Bokning kommer att 

göras antingen digitalt via 1177.se eller via telefon på den 

nyinrättade funktionen tidsbokning vaccination covid-19.

• Inför vaccination ska personen som ska vaccineras fylla i 

en hälsodeklaration. Det görs direkt när personen bokar 

digitalt, eller på plats om personen bokat via telefon hos 

tidsbokning vaccination covid-19.

• Information till allmänheten kommer så snart det är 

möjligt att boka tid. All information finns på 1177.se



Regionen informerar mer om 

bokningen…

• Du kan inte kontakta din vårdcentral eller 

sjukvårdsrådgivningen 1177 på telefon för att 

boka tid för vaccination. 

• Bokningsbara tider finns tillgängliga utifrån 

tillgång på vaccin. Det är samma tider som 

erbjuds när du bokar digitalt eller via telefon. Om 

tiderna är slut när du ska boka, försök igen vid ett 

senare tillfälle. 



Hälsodeklaration som besvaras 

med ett eller flera ”ja”

• Person som bokar digitalt och svarar ”ja” på någon av 

frågorna, uppmanas att ringa till tidsbokningen som bokar in 

en telefontid till läkare som tar ställning till vaccination. 

• Person som ringer tidsbokning vaccination covid-19 blir 

intervjuad av operatör. Besvaras en eller flera frågor i 

hälsodeklarationen med ja, bokas patienten till en telefontid 

till läkare som tar ställning till vaccination. 

• Ett bakre medicinskt stöd i form av läkare finns kopplat till 

tidsbokning via telefon för att ta ställning till vaccination 

(anställda via tidsbokningen vaccination covid-19). 



Personer som inte ska 

vaccineras

• Gravida - Folkhälsomyndigheten rekommenderar 

inte gravida att vaccineras mot covid-19.

• Personer som tagit annat vaccin senaste 14 

dagar - Boka tid för vaccination mot covid-19 

längre fram, så att 14 dagar passerat mellan 

vaccinationstillfällena.



Är vaccinet säkert? Källa 1177.se

• De vaccin mot covid-19 som godkänns har genomgått samma 

noggranna säkerhetskontroller som andra vacciner. Stora grupper 

människor har fått vaccinet och effekterna och biverkningarna har 

studerats.

• Att det har gått snabbt att ta fram vaccin mot sjukdomen beror 

bland annat på att forskare från många länder har samarbetat. 

Många länder och företag i hela världen har också satsat stora 

resurser.

• I texten Så fungerar vaccin kan du läsa mer om säkerheten hos 

vaccin.  

• På Läkemedelsverkets webbplats kan du läsa mer om hur 

vacciner godkänns.

https://www.1177.se/Varmland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19/#section-120331
https://www.1177.se/Varmland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/sa-fungerar-vaccin/
https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/vaccin/nyttan-av-vacciner/sa-godkanns-vaccin


Webbplatsen 1177.se 

för information

• På 1177.se finns faktagranskad

och uppdaterad information. Alla regioner 

kommunicerar och hänvisar till 1177.se.

• Sidan kommer att uppdateras allteftersom med 

lokal information. Information om tidsbokning och 

platser för vaccination.

Kommunikation

• Brev kommer skickas ut till alla 70 år eller äldre. 

De som är 85 år eller äldre i första utskicket.

• Stödjande kommunikationsinsatser kommer 

att genomföras. Informationsmaterial kommer ut 

inför fas 2.



Exempel på kommunikation som kan 

användas av alla just nu

• Telesvar: Har du frågor om vaccination mot covid-19? 

Än finns inga tider att boka. Det kommer inte gå att 

boka tid för vaccination på vårdcentralen eller 

telefonrådgivningen 1177. Ta del av faktagranskad och 

uppdatera information på webbplatsen 1177.se.

• Information på webbplats: Vaccination mot covid-19 –

Ta del av aktuell information om vaccinering i Värmland 

på sidan www.1177.se/vaccin-covid-19. Än finns inga 

tider att boka.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/informationsmaterial/


Länkar för mer information

• 1177.se Vaccination mot covid-19

• Folkhälsomyndigheten Vaccination mot covid-19

• Läkemedelsverket Coronavirus (covid-19)

• Krisinformation.se Nationell plan för vaccinering 

mot covid-19

https://www.1177.se/Varmland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/
https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/coronavirus/coronavaccin
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/vaccin




Vaccination 

vårdpersonal 



Faser enligt Folkhälsomyndigheten

Faser enligt Folkhälsomyndighetens 

prioriteringsordning. Faserna är inte statiska och 

kommer kunna gå i varandra. Allt beror på 

tillgången på vaccin.



Uppstarten 

Driftledare kommer att kontakta chefen på 

vårdcentralen. Då kommer all praktisk 

information till exempel om:

• hur beställning av vaccin görs. 

• eventuell turordning bland personalen ska 

göras. 

• hur tidsbokning sker.

Tills dess att driftledare kontaktar 

vårdcentralschef ber vi om tålamod -

information kommer!



Driftledare

• Cecilia Karlsson cecilia.karlsson@regionvarmland.se

Hagfors, Likenäs, Munkfors, Sunne, Torsby

• Alicia Hansen alicia.hansen@regionvarmland.se

Arvika, Eda, Säffle, Årjäng

• Kerstin Karlsten kerstin.karlsten@regionvarmland.se

Filipstad, Kristinehamn, Storfors

• Carina Björk carina.bjork@regionvarmland.se

Jenny Aschberg jenny.aschberg@regionvarmland.se

Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil

mailto:cecilia.karlsson@regionvarmland.se
mailto:alicia.hansen@regionvarmland.se
mailto:kerstin.karlsten@regionvarmland.se
mailto:carina.bjork@regionvarmland.se
mailto:jenny.aschberg@regionvarmland.se




Ersättningar 2021
Vårdval vårdcentral, 2021-01-28



Ersättningar vårdval vårdcentral 2021

Fasta ersättningar:

• Ersättningen för läkemedel ökas med 20,1 miljoner kronor.

• Övriga ersättningar är totalt sett oförändrade men har omfördelats 

pga. möjligheten att välja bort BVC/BMM/UM.

• SAL och momstillägg kommer justeras längre fram då fördelningen 

mellan offentlig och privat regi förändrats (Grums/Vänern, 

förändring BVC/BMM/UM) men grundsumman är oförändrad. 

Tillfälliga ersättningar:

• Oförändrade ersättningar med undantag för God och nära vård som 

ökas med 5 mnkr avseende kontinuitet.



Totala ersättningar 2020 2021 Förändring

Fasta ersättningar:

Vårdcentral 735 865 755 516 19 651

BVC 53 948 54 298 350

MVC 37 765 37 786 21

UM 6 915 7 001 86

Tillfälliga ersättningar:

Vårdcentral 78 980 83 980 5 000

BVC 5 000 5 000 -

BMM 5 000 5 000 -

UM - - -

Summa totala ersättningar 923 473 953 581 25 108



Fasta ersättningar 2021, tkr

Ersättning vårdcentral 2020 2021 Förändring

Kapitering (ålder/kön, ACG) 369 408 369 408 -

Läkemedel 277 139 296 790 19 651

Specificerade ersättningar (CNI, geogr) 47 520 47 520 -

Särskilda uppdrag (AVC, Säbo, ST) 39 601 39 601 -

Patientavgifter -55 520 -55 520 -

Moms privata enheter 8 381 8 381 -

SAL (prel. fördelning) 49 336 49 336 -

Summa 735 865 755 516 19 651

Ersättningarna ökar med totalt 2,7 % 



BVC/BMM/UM BVC MVC UM

2020 2021 Diff 2020 2021 Diff 2020 2021 Diff

Grundersättning 42 967 42 967 - 32 299 32 299 - 5 396 5 396 -

Läkemedel 4 930 5 280 350 299 320 21 1 214 1 300 86 

CNI 4 297 4 297 - 3 230 3 230 - - - -

Familjecentral 459 459 - 367 367 - 92 92 -

SAL-ersättning 1 295 1 295 - 1 570 1 570 - 213 213 -

Summa 53 948 54 298 350 37 765 37 786 21 6 915 7 001 86

Fasta ersättningar 2021, tkr

Förändring mellan åren: 457 tkr = 0,46 %



Tillfälliga ersättningar, tkr

Mottagare Ersättning 2019 2020 Förändring

Vårdcentral Samordnande sjuksköterska 9 500 9 500 -

Asyl- och flyktinghälsa 20 000 20 000 -

Effektiv och kvalitetssäker 
sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocess

4 480 4 480 -

God och nära vård 45 000 45 000 -

God och nära vård, kontinuitet - 5 000 5 000

BVC Asyl- och flyktinghälsa 2 500 2 500 -

God och nära vård 2 500 2 500 -

MVC Asyl- och flyktinghälsa 2 500 2 500 -

God och nära vård 2 500 2 500 -

Summa 88 980 93 980 5 000


