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Covid-vaccination och hantering av
restdoser
Syfte

Den här rutinen beskriver hur restdoser av covid-vaccin med kort hållbarhet ska tas tillvara och med kort varsel kunna erbjudas till personer
enligt den av Folkhälsomyndigheten framtagna prioriteringsordningen.
Restdoser är de doser som blir kvar när de planerade vaccinationerna
genomförts under dagen och kan till exempel uppkomma när person
som bokat vaccination mot covid -19 uteblivit från sin planerade tid.
För att undvika svinn av vaccin behöver vaccinerande mottagningar en
plan för inkallande av personer.
Omfattning
Alla enheter inom Region Norrbotten eller som på uppdrag av Region Norrbotten arbetar med vaccination mot Covid-19.

Beskrivning arbetsgång
Prioriteringsordning för restdoser

Restdoser av vaccin erbjuds enligt följande prioriteringsordning:
1. Personer från prioriterad fas och patientgrupp, dvs. inom den fas
som just nu vaccineras först. I varje fas i fallande ordning uppifrån och ner.
2. Äldre personer (65 år och äldre), de i Fas 1 först, därefter Fas 2.
Se mer i Vaccinationsplan Region Norrbotten och Prio vid begränsad tillgång av vaccin.
Överskott av hela ampuller meddelas närsjukvårdssamordnaren som
fördelar dessa utifrån prioritetsordning antingen inom närsjukvårdsområdet eller till annat område utifrån behov och aktuell ampulls hållbarhet.
OBS personer under 65 år som är i fas 1 och 2 (liksom därpå följande
faser) ska inte erbjudas restdoser av Pfizers eller Modernas vaccin. Detta
då mRNA vacciner ska ges till 65 år och äldre.
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Hur:
 Ring personer enligt fas 1 i fallande prio-ordning.
 Ring personer utifrån Väntelista för vaccinering mot Covid-19.
 Ring personer från lista via hälsocentraler framtagen från Lisa i
respektive kommun.
 Gå igenom liggaren för sjukhuset/obs-platserna på aktuell ort
och identifiera vem som är lämplig att få vaccin utifrån prioritetsordningen.
Om detta är uttömt ska någon av följande personer kontaktas:
- Pia Näsvall, 072-231 09 52 (i första hand)
- Anna Alm Andersson, 070-615 03 05
- Anna Pohjanen, 070-637 60 20
- Per Berglund, 070-661 12 33
Restdos som ges i annan fas än den som pågår måste noteras med ålder
på personen och vilken fas personen ingår i. Rapportera detta omgående
till närsjukvårdssamordnare för Covid-19 vaccination i ditt närsjukvårdsområde. Förutom sedvanlig journalföring och registrering i Svevac ska
inga namn eller personuppgifter registreras.
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