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Hur rapporterar vaccinerande enheter in behov för nästkommande vecka?
Nedanstående punkter ska utföras varje vecka för de enheter inom primärvården (dessa moment
behöver ej utföras av sjukhusenheter) som önskar få tilldelning av vaccin. Det är viktigt att ert
önskade behov av vaccin för kommande vecka rapporteras till utsedda kontaktpersoner innan Kl
10:00 varje tisdag. Använd Excelmall som finns att ladda ner på Vårdgivare Skåne.
1. Öppna Excelfilen ”Rapportera behov av covid-19 vaccin mall”.
2. Fyll i uppgifter i fliken ”3. Beställningsbehov” (se bild nedan).
3. Fyll i vaccinbehov för kommande vecka. Tänk på att ange antal doser som ni har behov av
och har kapacitet att använda för att undvika kassation. Viktigt att ta hänsyn till era
leveransdagar som kommunicerats ut till kontaktpersoner. Tänk på att Pfizers vaccin endast
är hållbart maximalt fyra dagar efter leverans. Totalt ska fem kolumner samt uppgift om
vilken vecka som avses fyllas i enligt följande:
a. Dos 1 Leveransdag 1: Ange antal doser.
b. Dos 2 Leveransdag 1: Ange antal doser.
c. Dos 1 Leveransdag 2: Ange antal doser.
d. Dos 2 Leveransdag 2: Ange antal doser.
e. Förbrukningsmaterial: Ange Ja eller Nej. Om Ja kommer OneMed skicka med
förbrukningsartiklar via Postnord som behövs för att iordningsställa vaccinet. Antalet
förbrukningsartiklar kommer åtminstone räcka till det antal vaccinflaskor som ni får
tilldelat aktuell vecka.
f. Avser behov för vecka: Ange den vecka som behovet avses.
4. Utöver informationen i punkt 3 ska även eventuella kolumner med uppgifter om användning
av vaccinerna fyllas i för att säkerställa att prioritering kan göras om nödvändigt.
5. Spara ifylld Excelfil och skicka till utsedd kontaktperson.
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Hur beställs vaccinet som enheten blivit tilldelad och när levereras det?
Följande gäller både primärvården och sjukhusen. Er enhets leveransdagar har kommunicerats till era
kontaktpersoner. Viktigt att ni beställer det antal förpackningar som er enhet har blivit tilldelade.
Beställningar ska läggas enligt tabell nedan beroende på vilken leveransdag som avses. Beställningen
öppnas klockan 12:00 två vardagar innan leverans och stängs klockan 12:00 dagen före leverans.
Leveransdag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

När kan beställning tidigast göras?
Torsdag kl 12 föregående vecka
Fredag kl 12 föregående vecka
Måndag kl 12 samma vecka
Tisdag kl 12 samma vecka
Onsdag kl 12 samma vecka

När ska beställningen senast göras?
Fredag kl 12 föregående vecka
Måndag kl 12 samma vecka
Tisdag kl 12 samma vecka
Onsdag kl 12 samma vecka
Torsdag kl 12 samma vecka

Observera att primärvårdsenheter inte kan få leverans på onsdagar.
Följ nedanstående punkter för att beställa vaccin:
1. Tilldelningsbesked kommer från Regionala Sjukhusapoteksfunktionen.
a. Primärvårdsenhet: Tilldelningsbeskedet skickas ut från Regionala
Sjukhusapoteksfunktionen (via epost: c19vaccinorder@skane.se) senast kl 8:00 på
torsdagar till de angivna kontaktpersonerna på vaccinerande enhet.
b. Sjukhusenhet: Fördelningsgrupp får information om tilldelning från Regionala
Sjukhusapoteksfunktionen.
2. Gör en beställning per leveranstillfälle på de varunummer och antal förpackningar som
framkommer i ert tilldelningsbesked. Beställningen läggs i ert ordinarie beställningssystem,
dvs Marknadsplatsen alternativt CARE. Använd beställningstyp normalbeställning i CARE eller
N1 i Marknadsplatsen. Notera att stopptid för vaccinbeställningar är kl 12:00. Beställning av
dos 1 och dos 2 kan göras på samma order under förutsättningen att det gäller för samma
leveransdag.
a. Observera att en förpackning innehåller flera flaskor och varje flaska innehåller flera
doser. Se sedan tabell för varunummer, förpackningsstorlekar samt hur många
flaskor och doser dessa motsvarar.
b. Viktigt att inget annat beställas än vaccinet på samma order. Om andra varor läggs
på samma order som vaccinet kommer ApoEx att makulera hela ordern.
c. På orderbekräftelse från ApoEx står det att vaccinet är restnoterat, detta kan ni
bortse från.
Varunummer
A13731
488024
485348

Varubenämning
Pfizer & Biontech Covid-19 Vaccine 30 mcg/0,3 mL
Comirnaty 195 st Koncen Injekt
COVID-19 Vaccine Moderna, injektionsvätska,
dispersion
Tabell: Beställningsbara varunummer

Antal flaskor
5
195
10

Antal doser
30
1170
100
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Version
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Ändringar/kommentar
Ändrat från tre till två varunummer av Pfizers vaccin (tagit bort 75dosförpackningen). Uppdaterat exemplet för att harmonisera med ny
information.
Ändrat uppgift om antal doser i en flaska från fem till sex doser för Pfizers
vaccin. Förtydligat rutinen för primärvården respektive sjukhusen. Lagt till
information om Modernas vaccin.

