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Region Uppsalas alla förvaltningar
Alla kommuner i Uppsala län

Regional rekommendation om covid-19 vaccination av vård- och
omsorgspersonal hösten 2022
Alla personer över 18 år
Alla över 18 år rekommenderas av Folkhälsomyndigheten vaccination mot covid19 med minst tre doser vaccin.
Nya rekommendationer inför höstens vaccinationer mot covid-19
— Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
Det är av mycket stor vikt att medarbetare inom vård- och omsorg är
grundvaccinerade med minst tre doser vaccin.
Den som inte tagit grundvaccination med tre doser vaccin uppmanas att
vaccinera sig nu.
Grundvaccination kan göras i externa vaccinationslokaler för covid-19
vaccination och hos privata vaccinationsbyråer.
Påfyllnadsdos hösten 2022
Vaccination mot covid-19 under andra halvåret 2022
– Kunskapsunderlag, juni 2022
— Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
Vård- och omsorgspersonal som har kontakt med brukare, boende,
patienter, vård- eller omsorgstagare i Region Uppsala rekommenderas av
smittskyddsläkaren att utöver grundvaccination med tre doser vaccin ta
en påfyllnadsdos covid-19-vaccin hösten 2022.
Påfyllnadsdos är för de flesta under 65 år utan medicinska riskfaktorer den
fjärde dosen. Det kan även vara den femte dosen för vissa.
Påfyllnadsdosen skall tas minst 4 månader efter den föregående
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Arbetsgivaransvar för vaccination
Covid-19 vaccination är kostnadsfritt för alla som rekommenderas
vaccination. Arbetsgivaren ansvarar för att tillgodose möjligheten för
anställda att vaccineras. [Arbetsmiljöverkets AFS 2018:4]
Vaccintäckning i personalgrupper är bäst om vaccination sker på arbetsplatsen
under arbetstid, vilket smittskyddsläkaren också rekommenderar.
Vårdförvaltningarna i Region Uppsala och kommunerna i länet uppmanas planer
för påfyllnads-vaccination av vård – och omsorgspersonal från 1 september 2022,
så att alla har kunnat erbjudas en påfyllnadsdos inför vintersäsongen.
Vaccination mot Covid-19 och influensa kan ske samtidigt.
Om en smittspridning av covid-19 kommer tidigare än november månad kan det
dock vara att föredra att ha vaccinerats mot covid-19 dessförinnan.
Genomförande av vaccinationer
Vaccination i arbetsgivarens regi sker enligt Region Uppsalas riktlinjer för covid-19
vaccination: DocPlus (regionuppsala.se)
Hälsodeklaration covid-19 vaccination: GetDocument (regionuppsala.se)
Medicinsk bedömning av hälsodeklaration: GetDocument (regionuppsala.se)
Covid-19 vaccination dokumentation i cosmic: GetDocument (regionuppsala.se)
Akademiska Sjukhuset och Lasarettet i Enköping beställer vaccin från
Läkemedelsförsörjningen Akademiska Sjukhuset.
Primärvården kan hämta vaccin i de externa covid-19 vaccinationslokalerna efter
beställning via funktionsbrevlådan: covid19.vaccination@regionuppsala.se
Vaccination i vaccinationslokaler:
Liksom övriga invånare kan vård- och omsorgspersonal vaccineras i särskilda
covid-19-vaccinationslokaler eller på privata vaccinationsbyråer. Bokning sker då
via 1177.se eller respektive vaccinationsbyrås hemsida.
Riskgrupper som rekommenderas vaccination enligt Folkhälsomyndigheten
kommer där vid behov prioriteras före vård och omsorgspersonal.
Anna Gillman
Tf Smittskyddsläkare Region Uppsala
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