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Läget i Värmland

• Den 19 januari, presenterade Folkhälsomyndigheten 

statistik över antalet doser som levererats i landet. 

• Enligt statistiken har Region Värmland vecka 2 levererat 

2 677 doser till länets kommuner av 11 521 mottagna 

eller ungefär 23 procent.

• Värmland fick extra vaccintilldelning från start vilket 

påverkar statistiken.



Läget i Värmland

• Alla kommuner i Värmland är igång med 

vaccination av personer i fas 1.

• Alla kommuner har fått de antal vaccindoser 

de efterfrågat.

• Vi håller inte på vaccinet, men vi planerar noga 

in- och utleveranser för att säkerställa att vaccin 

finns till dos 2 i rätt tid.
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Fortsättning

• Regionen har ytterligare utvecklat och förtydligat 

möjligheterna till stöd till kommunerna för att tydligt och 

snabbe kunna identifiera och åtgärda flaskhalsar i 

vaccinationsarbetet. 

• Regionen arbetar tillsammans kommunerna för att i nära 

samverkan kunna maximera vaccinationsvolymerna. 

Dialogen är hittills mycket lovande.

• Inom närmaste veckan kommer Värmland att komma upp i 

högre vaccineringstakt.

• Regionen ser också över sitt eget arbete för att kunna öka 

takten ytterligare.



Transport av Modernas vaccin

• Apoteket AB har levererat ut 2 100 doser av Modernas 

Covid-vaccin i en transportlösning med för låg 

frystemperatur till fem regioner, däribland Värmland som 

fått 400 doser. 

• Vi har vaccinerat personal med de levererade doserna.

• Enligt folkhälsomyndigheten finns det ingen hälsorisk för 

de som fått vaccinet, men däremot pågår en utredning 

om effekten av vaccinet kan ha påverkats och om det kan 

bli aktuellt att ta om dos 1.

Covid-19 vaccin Moderna

Apoteket AB har meddelat 

en temperaturavvikelse 

under transport av vaccinet. 

Det finns inget som tyder på 

att det är en hälsorisk för dig 

som har fått vaccinet. 

Utredning pågår om du 

eventuellt behöver få en 

extra dos för att få full effekt 

av vaccinet. Du får 

information igen så snart vi 

vet mer.

SMS som har 

skickats ut till 

de vaccinerade



1177.se källan till 

information

• På 1177.se finns faktagranskad

och uppdaterad basinformation.

• Sidan kommer att uppdateras 

allteftersom med lokal information.

• Information om tidsbokning.

• Kommande information om länets 

vaccinationsmottagningar inför fas två.




