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Inkomna frågor

• Vaccinering i skolorna - hur ser läget ut? – bild 2

• Uppsamlingsheat i förhållande till vaccinering av barn - hur ser 
läget ut? – bild 2

• Den tredje vaccinationsdosen – bild 2

• Vaccinering av medarbetare eller ev. omplacering av 
medarbetare som avstår vaccinering inom hälso- och sjukvård 
och den kommunala omsorgen (även privat) - hur ser 
lägesbilden ut? Vad kan vi göra/inte göra? – bild 3

• Fråga vad som händer med de som fick sin första dos i Norge, får 
de sin andra dos i Sverige eller Norge? Hur ser läget ut för dessa 
personer?



Aktuellt vaccination 

1. Dos 1+2 till ovaccinerade vuxna inklusive (särskilt) 

vård och omsorgspersonal

o Insatser har planerats, genomförts och gett resultat

2. Dos 3 till boende på SÄBO

o Färdigt! 

3. Dos 3 till personer med hemtjänst och hemsjukvård

o De som kan – bokar tid för vaccination

4. Dos 3 till tidigare vaccinerade 80+

o Start 27 oktober

5. Dos 1+2 till gruppen 12-15

o Start v. 44 i skolorna – samverkan/samarbete

o Uppsamlingsheat

o Vaccinmotståndare… 

6. Dos 3 succesivt till fler åldersgrupper efter hand

o Personer 65 till 79 år och personal på SÄBO och 

hemtjänst/hemsjukvård

Covid-19



Vaccination mot 

covid-19

Viktigt att alla som har möjlighet att 

vaccinera sig gör det!

Region Värmland följer SKR:s bedömning och 

det är i dagsläget inte aktuellt med omplacering 

av ovaccinerad personal.

Status (v. 39)

• SÄBO 91 resp. 88 procent

• Hemsjukvård/hemtjänst 89 resp. 85 procent

• Somatisk slutenvård 94 resp. 92 procent

Covid-19



Ändrade 

rekommendationer 

för provtagning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar 

ändringar för provtagning från den 

1 november. Det innebär att 

fullvaccinerade personer med symtom 

på covid-19 inte behöver provta sig.  

Fullvaccinerade personer som söker 

vård, personer på Säbo, LSS, kraftigt 

immunsupprimerade samt vård och 

omsorgspersonal behöver även 

fortsättningsvis provtas vid symtom. 

Covid-19



Riskgrupper som rekommenderas vaccination 
mot influensa
Enligt Folkhälsomyndigheten

• Personer 65 år och äldre.

• Gravida efter graviditetsvecka 16. Gravida som även ingår i annan riskgrupp nedan rekommenderas vaccination även före 
graviditetsvecka 16.

• Medicinska riskgrupper 

Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
- kronisk hjärtsjukdom
- kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
- andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller   
flerfunktionshinder)
- kronisk lever- eller njursvikt
- diabetes mellitus typ 1 och 2
- tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling .

• Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

• Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/af9f68e3cb324aaf818f8e7d53132090/rekommendationer-influensavaccination-riskgrupper.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/af9f68e3cb324aaf818f8e7d53132090/rekommendationer-influensavaccination-riskgrupper.pdf


1. Gravida efter graviditetsvecka 16. Medicinska riskgrupper.

2. Personer 65 år och äldre (som inte ingår i medicinska riskgrupper)

3. Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

4. Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och 

omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa.

Inbördes prioritering vid vaccinbrist 
Enligt Folkhälsomyndigheten  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/af9f68e3cb324aaf818f8e7d53132090/rekommendationer-influensavaccination-riskgrupper.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/af9f68e3cb324aaf818f8e7d53132090/rekommendationer-influensavaccination-riskgrupper.pdf

