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Sammanfattning
Simulering som metod för att träna scenariot massvaccination av fas 4 visade sig vara lyckat.
Den teoretiska modell som tagits fram höll i stora drag.
Vi genomförde tre tillfällen där 67 medarbetare från olika aktörer deltog och vi vaccinerade
1544 personer vid dessa tillfällen. Aktörer från Rosenlunds VC, Arbetsmiljöenheten,
Barnhälsovården, Barnkliniken, Eksjö och Vetlanda VC, Metodikum, Elmia, Eksjö kommun,
Väster, Vråen och Unicare Apladalens VC, Gummifabriken Värnamo Kommun samt
Qulturum deltog. Observatörer från Länsstyrelsen och från åtta andra vårdcentraler.
Lärdomar vi drog ifrån simuleringen är att ha tydliga funktioner och roller med en tydlig
arbetsledare för att ha koll över flödet, antalet drop in och hur mycket vaccin som ska beredas
varje timme. Att se och förstå flödet och att lita på steget innan, lita på min egen förmåga att
göra min del i steget och lita på steget efter. Detta tror vi är viktigt att man börjar prata om
redan nu och medvetet görs i samband med fas 2 och 3 för att lära inför den stora massan. Att
ha tidsbokning och låta individen ta ett stort ansvar själv är en viktig nyckel. Vikten av att ha
funktioner som säkrar takt och flöde och ställer kontrollfrågor utmed vägen, dessa funktioner
behöver inte vara sjukvårdspersonal men avgörande för att alla steg i flödet ska fungera.
Principen har varit RAK; Rätt Använd Kompetens, när vi bemannat funktion och roller.
Vi har även hittat hur vi ska skylta och vilken utrustning som behövs kring material och IT.
Vår slutsats är att träning ger trygghet och att flödesmodellen med funktioner och roller
håller. Detta har gett oss riktvärden och trygghet i att vi kommer klara uppdraget.
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1. Bakgrund
Bakgrunden till varför vi valde att simulera är att den stora volym som vi kommer behöva
genomföra kräver andra arbetssätt och nya samarbetsformer. Vi har länge inom regionen tagit
oss an förändringar systematiskt och angreppssättet att lära genom att göra.

2. Syfte och mål
Syftet med simuleringen är att säkerställa och förstå hur processen för massvaccinering
Covid-19 fas 4 skall se ut och identifiera styrkor och svagheter med det framtagna
flödesschemat. Att ur ett kommunperspektiv kunna ta fram ett erfarenhetsdokument som
förklarar vilka resurser som går åt för att bygga upp en vaccinationslokal med syfte att kunna
sprida erfarenheter till samtliga kommuner i Jönköpings län. Att arbeta fram en tydlig
rollfördelning som skall vara tillämpbar för alla aktörer som deltar i fas 4.
•
•
•
•
•

Identifiera förbättringsområden i varje enskilt steg i de olika delarna och processen
som helhet.
Uppnå 150 vaccinationer/dag/vaccinatör.
Säkerställa patientsäkerhet och arbetsmiljö för personalen.
Ta fram en tydlig ansvarsfördelning i de olika delarna i processen.
Om möjlighet finns, bjuda in gäster från samtliga kommuner som antingen får närvara
fysiskt eller via länk.

3. Metod
•
•
•

Simulering planerades på 3 olika ställen inom Region Jönköpings län.
Vecka 6 Ryhov, Jönköping, vaccination av sjukhuspersonal.
Vecka 7 Höglandssjukhuset, Eksjö, vaccination av sjukhuspersonal.
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•
•

Vecka 8 extern lokal, Värnamo (Gummifabriken), vaccination av sjukhuspersonal och
vård och omsorgspersonal från kommunen.
Simuleringarna kommer att analyseras och utvärderas för att dra lärdomar från
föregående simulering inför genomförandet till nästa.

VECKA 3-5, 2021
•
•
•

Arbetsgrupp träffas och gör planering och fördelar arbetsuppgifter till stödfunktioner
Kontaktar deltagare som ska vara med i simulering
Bjuder in prioriterad vårdpersonal inom regionen samt vård och omsorgspersonal från
kommunen

VECKA 6-8, 2021
Mån och tis Iordningsställande av lokal
Ons
Test i liten skala med 5-10 vaccinationer, utvärdering och ev korrigering av
process inför simulering
Tors
Simulering med 600 utförda vaccinationer
Fre
Utvärdering, analys, korrigering av processen.
Vid dessa tillfällen har det varit aktörer från Rosenlunds VC, Arbetsmiljöenheten,
Barnhälsovården, Barnkliniken, Eksjö och Vetlanda VC, Metodikum, Elmia, Eksjö kommun
Väster, Vråen, Unicare och Apladalens VC, Gummifabriken, Värnamo Kommun och
Qulturum. Totalt 67 personer.
Vi vaccinerade 1544 personer under dessa tillfällen. Observatörer fanns från Länsstyrelsen
och från 8 andra vårdcentraler
• Vaccinatörer från vårdcentral dsk/ssk
• Beredning av läkemedel – dsk/ssk från vårdcentral
• Stödresurser från kommun gällande ankomstvärd/värdinna, övervakning efter
vaccination
• MittVaccin support
• Observatörer
• Dokumentation av processen
Träff med aktörer
Träffar har genomförts med aktörerna för att gemensamt bygga förståelse kring flödet, vilka
funktioner, roller och hur det ska fördelas. Det var olika mellan de tre ställena, flest träffar
behövdes inför simuleringen i Värnamo. Dels på grund av att det först planerades att
genomföra simuleringen med att bjuda in den äldre prioriterade befolkningen, men då
vaccintillgången för denna grupp inte fanns, fick vi även här bjuda in vård och
omsorgspersonal. Den andra orsaken till fler träffar var att vi skulle vara i en extern lokal som
planerades vara den som gäller för hela våren. De två första simulerings tillfällen
genomfördes i Metodikums (Regionens) lokaler så där var de medarbetarna med och riggade
lokaler och utrustning.
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Förberedelser med smittskydd
Smittskydd fick planritning för hur flödet skulle se ut i de lokaler vi avsåg använda. De var på
platsbesök på samtliga ställen för att säkra upp att risker hade byggts bort i flödet kring
smittspridning, samt kontrollmätt i de utrymmen där 15 minuters vila skulle ske efter
vaccination. Alla tre ställena blev godkända.
Förberedelser med IT
•
•
•
•
•
•
•
•

I flödet utgicks ifrån att 10 datorer behövdes
1 dator i varje vaccinationsbås
1 i beredningsrum från gång 2, detta identifierades efter första tillfället i Jönköping
2 för ordination och kontroll om någon svarat ja i hälsodeklarationen, dessa var i
första ledet kopplat till drop in flödet
1 för läkare och akut ansvarig
1 för att kunna bistå att fylla i hälsodeklarationen
1 reserv
ITC säkrade uppkopplingsmöjligheter, levererade utrustningen och kopplade upp den
på plats.

Förberedelser och erfarenheter MittVaccin
Inför varje simuleringstillfälle förbereddes en enhet i MittVaccin med tidbok, där personalen
som skulle vaccineras skulle boka tid och göra sin hälsodeklaration.
Lärdomar
•
•
•
•

Informationstexten (välkomsttext) behöver vara väldigt tydlig för att minska risken för
att invånare från fel prioriteringsgrupp bokar in tid.
Besökskategorier och besökstyper behöver användas för att tydliggöra vilka som ska
boka in sig.
Utse vaccinsaldoansvarig och ha lokala rutiner för hur man hanterar saldo för extra
doser. Om saldot inte stämmer, ta reda på varför.
Länken för att logga in, behöver en lapp till varje dator alternativt spara som favorit.
(behöver inte gå via cosmic).

Identifierade förbättringsförslag
•
•
•
•

Att kunna se vilka patienter som saknar ordination (som har bokad tid idag)
Hur många bokade är kvar att vaccinera idag? För att veta hur mycket vaccin som
måste beredas/timma. Försvåras av drop in.
Önskemål om spärrar för de med fel ålder att kunna boka (förbättring levereras i
mitten på mars).
Kontroll vid bokning av dos 2 att personen redan har fått dos 1.
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•
•
•
•

Varning om fel antal dagar från dos 1 (inom ett intervall) vid bokning av dos 2.
Markering på de som har svarat ja på någon fråga i hälsodeklarationen
Saknas tidsgräns för av/ombokningar
Den som har rollen "endast bokning" behöver kunna justera patientens uppgifter, t.ex.
ändra telefonnumret. (kommer i förändring av behörigheter)

För mer information: https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/vardstod/smittskydd-ochvardhygien/vaccination-covid-19/?accordionAnchor=71674
Förberedelser Inbjudan för vaccin
Då vi i flödet ville testa de olika leden så skickades inbjudan ut med lite olika grupper.
• En del fick inbjudan att bara komma någon gång mellan 8-15.50, de så kallade drop in
flödet
• En del skulle bara boka tid ej hälsodeklaration
• En del skulle boka tid och göra sin hälsodeklaration helt digitalt
Se bilaga 1, 2 och 3
Förberedelse material
Beredning och vaccination
• Det fanns sedan tidigare en lista över utrustning för beredning och vaccination som
skickas till VC, denna fanns som utgångspunkt. Utöver denna fanns handsprit,
riskavfallsburkar, handskar, visir och munskydd.
• Via logistikgruppen ombesörjdes att detta material levererades till de tre punkterna för
simuleringen.
Skyltning
• Skyltar i lokalerna togs fram av logistiker och Metodikum. Det behövde läggas till och
göras lite annorlunda beroende på lokalutformning. Underlaget för skyltar skickades
till Gummifabriken, som tog fram skyltar för denna simulering och lade till ytterligare
beroende på deras utformning.
Akututrustning
• Beredskapsansvariga på sjukhusen fick i uppdrag att ta fram lämplig utrustning,
läkemedel och en rutin för dagarna.
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Flödesbild i lokal
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4. Resultat

Planerat flödesbild Metodikum Jönköping

Reviderad flödesbild Metodikum Jönköping
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Onsdag schema
Kl 8.30-12.00
Ni som ska vaccinera är ombytta och på plats
8.30 Genomgång för alla av flödesroller och funktioner för dagen
8.30 Start första tiden för vaccination
9.15-11 för 10 st ordinatörer, ordinerar tisdag em (David) för onsdagen och onsdag em
(Utsedda 2-3) för torsdagens vaccinationstillfällen. Fördelning mellan arbetsuppgifterna
vaccinera, ordinera och bereda inför torsdagen.
Simuleringsansvarig: Pernilla
• Vaccinatörer från Rosenlunds VC, Arbetsmiljöenheten, Barnhälsovården.
Observatör:
Ordinatörer:
Beredning av läkemedel: Rotation mellan vaccination, ordination och beredning samtliga
SSK/DSK/BSK
Läkare erg ons (tors em) ons (tors fm)
• Resurs drop in: Elmia 3
• Resurs inslussning vaccinering: Elmia 1 in till rätt observationsrum samt hänvisning
till utgång och att alla håller avstånd i kön
• Resurs observationsplats: Elmia 4 st (plus 2 extra för rastavlösning)
• Pressansvarig:
• Akut flöde vid allergi samt iordningställande av akutrum
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2 Höger fast track spåret
•
•

Resursperson som säkrar att personen har bokat tid och fyllt i sin hälsodeklaration
hänvisar till nästa ”station” kö till vaccinationsrum.
Kontrollera att patienten inte verkar svårt sjuk eller har feber.

2 Väster drop in: För funktion vid ankomst och registrering
•
•
•
•
•

Resurser som fångar upp drop in för att be dom gå in via länk för att göra sin
hälsodeklaration. Fortsätt i kön till ordinatör, därefter vidare till vaccinationskön.
De som inte kan göra detta hänvisas till station med datorer, där det finns resursperson
som fyller i via datorn. Fortsätt i kön till ordinatör därefter vidare till vaccinationskön.
De som har fyllt i sin hälsodeklaration men ej bokat tid hänvisas till fast track
Samtliga ställer sig sist i kön
Kontrollera att patienten inte verkar svårt sjuk eller har feber.

Beredning (rum) av vaccin
•
•

Finns två rum, ett för varje vaccinsort.
Där kommer finnas allt material för beredning, samt informationsblad kring hantering
av respektive vaccin.

Rutin vid vaccinationsplats
•
•
•
•
•

Ta på lämplig skyddsutrustning, visir, munskydd och sprita händerna.
Kontrollera patient-id.
MittVaccin, se rutin
Hänvisa till observationsrum, vaccinationsbås 1-2 hänvisas till observationsrum 1,
vaccinationsbås 3-4 hänvisas till observationsrum 2.
Håll ytorna rena och sprita av med jämna mellanrum.

Sjuksköterska – administrera vaccin
1. Öppna fliken Kunder (startsida när MittVaccin öppnas).
2. Att söka fram patienten: Kontrollera legitimation och sök fram patienten via personnummer
(12 siffror) under Sök kund. Klicka på patientens namn för att öppna Visa kund.
3. Kontrollera att Kundgrupp är ifylld: 5. Personal inom hälso- och sjukvård eller omsorg,
inklusive LSS. Saknas Kundgrupp, klicka på Kundgrupper i Menyn till vänster och lägg till
vilken patientgrupp patienten tillhör.
4. Om det är dos 2 som ska administreras, stäm av med patienten att hälsodeklarationen är
aktuell så att inget har ändrats sedan patienten fick dos 1.
5. Klicka på aktuell (gulmarkerad) ordination i fältet Ordinerade vacciner. Om båda doserna
har ordinerats samtidigt kan det finnas två rader. En för dos 1 och en för dos 2. Dos 1 är den
nedersta raden med lägst vaccinationsnummer.
6. Kontrollera och ändra vid behov den förifyllda informationen.
7. Klicka på Nästa längst ner till höger.
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8. Välj batchnummer i rullisten i fältet Batchnummer.
9. Ge vaccin
10. Klicka på Slutför vaccination längst ner till höger.
11. Vaccinationen finns nu registrerad under överblick vacciner.

Observatör
•

Ska följa flödet och studera och svara på de frågor som finns förberedda i en digital
enkät.
• Du använder din mobil och skannar in en QR kod för att komma åt enkäten
• Vi räknar med att få ihop minst 50 observationer under torsdagen.
I enkäten finns även möjligheter att skriva in dina övriga iakttagelser som du ser och tror är
viktiga att få med.
Resurs för att fylla i hälsodeklarationen
•
•
•

Enligt flödesbeskrivningen ser ni vart i lokalen denna station finns.
Där finns datorer riggade för att fylla i åt personen som ska vaccinera sig och inte gjort
hälsodeklarationen.
Hänvisa vidare till ordinatör som i sin tur om det är ok för vaccinering, hänvisar till
vaccinationskön.

Ordinatör på plats
•
•
•

Din roll är att under dagen bedöma nya hälsodeklarationer och därefter ordinera dos 1
och 2
Om du ger ok ska personen hänvisas till vaccinationskön
Manualer kommer finnas på plats samt resurspersoner från MittVaccin som stöd om
du behöver.

Övervakning på observationsplats
•
•
•
•
•

Det är två platser och ni kommer vara 2 personer på varje ställe.
Er uppgift är att hänvisa den vaccinerade till en plats där de i 15 minuter ska
observeras om en ev. allergisk reaktion skulle uppstå.
Din roll är att fråga om personer känner sig ok när de kommer in till dig och när 15
min har gått fråga innan de lämnar.
Påkalla hjälp om en person uppger att denne känner sig påverkad eller inte mår bra, i
rummet kommer det finnas information om hur du ska göra.
I flödesschemat ser ni var akutrummen ligger och det kommer finnas en utsedd
sjuksköterska som man påkallar och läkare finns också på plats.
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Torsdag
•
•
•
•
•

Ordinera onsdag eftermiddag för torsdagens vaccinering
Start 7.30 med gemensam genomgång för dagen
Första tid för vaccinering kl. 08.00 sista 15.57
16.15 avstämning alla för dagen och säkra observationer som ska lämnas till fredagen
Lunchtid omlott 12-13 lunch och fika finns på plats

Fredag
•

Klockan 10, skype möte med deltagare för sammanställning och reflektioner för
lärande

Sammanfattning av enkät
•
•

Flödena fungerade mycket bra - bra
Stort flöde drop-in under en tidpunkt skapade förvirring kring hälsodeklaration,
ordination och hur vi skulle slussa tidigt på dagen. Detta rätades upp under tiden.

Lärdomar
Drop in är volatilt i flödet – skapar rusning och köbildning som är svårplanerat
– ger ökat behov av vaccinkoordinering
– Kräver ökad koll på att doser räcker till dagens bokade tider
– Behöver förstå hur vi ska säkerställa dos-tillgången när drop in förekommer
(ex skulle man kunna boka drop in på dagens obokade/lediga tider)
Förslag: Låta vissa vaccin endast finnas i specifika bås (ex. moderna i endast ett rum)
– Bås 1,2 AZ, Bås 3 AZ + Moderna
Beredning måste ligga före eller i sync med adminstreringen.
– Viktigt att ha kolla på dagens schema – hur mycket ska beredas och när för att
inte bli en flaskhals
– Tänk på tiden som ett vaccin behöver ligga framme innan den kan berederas
(ex Moderna måste stå 15 min)
– Dator i beredningsrummet för att förstå dagens plan
Reflektion - QR koder är en bra lösning som användes i drop in kön för att fylla i själva på sin
smartphone medan man väntar på sin tur hos ordinatören
Snitt tid för vaccinering (från fram-ropad och in i bås till lämnat bås) ~ 2:00
OBS att detta är vårdpersonal som vaccineras och därmed har bättre kunskap om allt (troligen
färre frågor än vanliga medborgare), lätt klädda (dvs inga vinterjackor på sig mm). Tog extra
tid med dem som va stick-rädda och hade frågor enligt vaccinations-SSK
– Klä av sig ytterkläder och ta fram ID under kön.
Hur har man upplevt att jobba i MV? Finns det genvägar och kortkommandon…. (David E
hade åsikter)
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Tidsstudie
•
•
•
•

Administrering av vaccin (dörr in till dörr ut i båset) 37 mätningar
– 2 min 8 sek
Beredning 15 mätningar
– 32 sek (OBS dagens beredning gällde moderna och A/Z)
– Pfizer kräver spädning och därmed längre tid
Ordination i Mittvaccin 11 mätningar
(för de som sagt ja på Hälsodeklarationen eller drop in)
– 1 min 57 sek
Fylla i hälsodeklaration åt drop in – 2 mätningar (totalt endast 5 under hela dagen)
– 2 min 43 sek, 2 min 1 sek

Kritiska punkter
•
•
•
•
•

Vid ingång är det viktigt att stödja redan från början om vem som har tid och inte.
Kontrollfrågor för hälsodeklaration, svara ja eller inte
Hög andel drop in besökare skapar kö för ordinering och därmed hela flödet
Kommunikation mellan berednings rum och vaccinatörer
Kommunikation mellan funktion i flödet för hur många som kommit, framförallt drop
in.

Identifierat nya funktioner
•
•
•
•

Det behövs en person som håller ihop helheten och har helikopterperspektivet.
Dator inne i beredningsrummet för att ha koll på vilka vaccin och hur mycket som
behöver förberedas timme för timme.
Utse en av resurspersonalen att tömma sopor i vaccinationsbås och beredningsrum.
Stödja i att fylla på material i dessa rum.
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Reflektioner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi kallade 600 personer, 1/6 av dessa kom inte så vi jagade ifatt 20 personer under
eftermiddagen från medicin kliniken
Ska vi ”överboka” till kommande simulering?
Att vi var ett helt nytt ihopsatt gäng som aldrig tidigare jobbat tillsammans och fick
det att gå ihop.
Många av oss såg att tidbokning är ett tydligt behov för att jämna ut flödet över dagen.
Detta är kopplat till att även hantera flera olika vaccinsorter.
Nytt verktyg MittVaccin, vi identifierade lite förbättringsförslag, trots det hanterades
detta mycket bra av de som arbetade i det och bra stöd från vårdtjänster.
Drop in även för dos 2?
Kan vi ha drop in för hur ska vi hålla koll på hur många doser som ska reserveras?
Skrivare ev i alla lokalerna för utskrift. Även för beredskap vid tekniska problem även
en extra dator.
Reservrutin
Behövs en kontrollpunkt för att ordination skett?
Hur ska vi hantera de som säger ja i hälsodeklaration, behövs läkare på plats? Ska man
kontakta dessa patienter dagen innan/tidigare?
SMS funktion

Reflektioner från FC gruppen
Har samlat våra tankar och personals reflektioner från dagen igår. Service och ett gott
bemötande sprider sig till de som skall vaccinera sig och de känner sig förmodligen mer
trygga och tycker att det går snabbare och smidigare. (Bättre upplevelse från vaccinationen)
Kommunikation mellan alla som arbetar.
Att man inte bara i entrén frågar om man svarat ja angående hälsodeklarationen utan frågar
vid nästa stopp igen och igen. Folk fattar eller lyssnar inte först och då är det bra att upprepa
något gånger i ledet. Hillevi och Fredrik frågade samma frågor som jag frågat, det var bra.
I samma lokal som Ryhov kunde vi kapa av och vara 7 personal och fortfarande hinna med
rast. En effektivisering kan vara att slopa dörrvakter och ha sjuksköterskan till att vinka till
den som håller i kön för nästa patient. Då skulle vi kapa 3 personer.
Personen som fyllde i hälsoblankett manuellt fyllde enbart i 5 st under hela arbetsdagen. Detta
kunde en läkare i samma rum säkerligen kunnat hjälpa till med för att spara 8 timmars arbete
på den uppgiften.
Bra flöde och inga större störningar
Så här många vaccinerades: 514, (bör ha klarat ca 300 personer till med samma bemanning
om det hade varit fullbokat mellan 11.15-16.00)
Bra fart fram till 11.15 efter det väldigt lugnt och då kunde vi varit hälften av personalen.
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Tidsbokning kommer förmodligen vara mycket mer effektivt än drop in och vi kan
kontrollera flödet och arbeta väldigt snabbt.
Att vi vaccinerade dos 2 och moderna samt Astra Zeneca stannade upp flödet.
Kan man redan i kön dela upp andra dos-vaccinationen, de som skall få moderna samt Astra
så kan sjuksköterskorna arbeta snabbare.
(Vi fick ett snabbare flöde då vi ställde upp alla moderna i en och samma kö och till samma
vaccinationsrum)
Viktiga delar att se över till nästa vecka
Kompletterat beställning i material såsom soppåsar, tork, rondskålar, förkläden och
munskydd.
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Simulering Eksjö

Tidsstudie Eksjö
•

•

•

•
•

Administrering av vaccin (dörr in till dörr ut i båset) 29 mätningar
• Snitt 2 min 40 sek
• En ordination gjordes i vaccin-båset vilket tog totalt 4:55 (inkl
administreringen)
• Personal med mycket vinterkläder inkl två barn med sig – tog 3:52
• 3:45 vid 1 tillfälle pga mycket frågor
Beredning 11 mätningar
• Snitt 40 sek (OBS dagens beredning gällde A/Z)
• Noterade att 1:a tar ~60 sek när man öppnar ny ampull. Sista sprutan
tar ~60 sek också
• Pfizer kräver spädning och därmed längre tid (ej del av simulering)
Ordination i Mittvaccin 6 mätningar
(drop in)
• Snitt 1 min 52 sek
• En mätning tog 4:30 pga frågor ang reaktion på tidigare läkemedel.
Övriga under 1:35
Fylla i hälsodeklaration åt drop in – inga mätningar
Stolar använda (sporadiska observationer) på observationsplats
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Totalt var 32 stolar utplacerade. Ungefär 20 styck användes under de mest intensiva
bokningsperioderna. Ibland mer när flera drop in kom samtidigt…. Däremot aldrig fullbelagt.
Reflektioner
•
•
•
•

Undvika ordination i vaccin-båset. Risk för att stoppa flödet ytterligare. Bättre skicka
personen till ordinations-disken
Helst inga barn med sig när man vaccinerar sig (alla kan dock inte lösa barnvakt)
Vaccinatörer var ibland bekanta med den som kommer in i båset vilket innebar mer
prat och därmed längre tid…
Nyckelroll för inslussning och koordinering intill vaccinationsbåsen. Där kan det bli
kritiskt om man inte lyckas hantera frågeställningar löpande och kontrollera vem som
ska in i rätt flöden etc.

Förändringsförslag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hålla positioner, vem gör vad.
Vikten av att dra upp vaccin för att vara förberedd.
De som ska vaccineras, att de kommer i god tid.
Tydlig skyltning är avgörande.
Vi har givit färgade lappar till de med risk för allergi eller blodförtunnande.
Måste vara tydliga vägvisare.
Man läser inte text som står på skyltar.
Snabbtorkande handsprit till vaccinatörer.
Vikten av rätt mängd uppdragen vaccin är utmanande.
Frys med rätt temperatur samt låssäkerhet.
IT kunskap MittVaccin övades upp snabbt men wifi och mobiltäckning var svagt.
Cosmic applikation fanns ej tillgängligt på stationära datorer.
Sophanteringen efter övningen behöver planeras, samt städning.
Chefer fyllde i hälsodeklarationer åt anställda, osäker på att det ska fungera så.
Fika 10 min upplevs för lite för de som jobbar.
Mycket gott flöde och god samverkan.
Namn på visir, bestäm vem som gör vad.
Noterade att det kanske är bra med pausschema för de som jobbar. Nu överhördes en
diskussion om detta som jag gärna hade sluppit.
Bra med höj och sänkbart skrivbord. Dator i beredningsrummet. En måste ha ansvar
för hur mycket doser som ska dras upp.
Dator på plats
Vatten för handtvätt och att dricka. Planera för förvaring på natten för vaccin,
läkemedelstillverkare lås tillgängligheten måste vara begränsat.

Reflektioner
•
•

Vi startade tidigare än 8
Vi klarar mer än vi tror!
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•
•
•
•
•

Vi lärde oss mer om Mitt vaccin
Vi fick erfarenheter av nya roller och funktioner
Funktionsbeskrivning kring de olika positionerna i flödet
Rollen som lokal vaccinationsledare viktig samordningsfunktion som behöver hålla
ihop helheten, kräver en arbetsledare.
Att hitta rutin för att stämma av lagersaldo och behov av vaccin, vi hade för många
förberedda sprutor i förhållande till bokningar.

Förslag
•
•
•

Riktigt tydlig med rollfördelningen
Munskydd till alla som rekommendation när de ska vaccinera sig i dessa lokaler om
inte information om detta gått ut.
Förslag jag fått från igår, sjuksköterskan som vaccinerade sa att det skulle underlätta
mycket med skanner av id-kort.

Identifierat nya funktioner
•
•
•

Behövs en person som håller ihop helheten och har helikopterperspektivet.
Dator inne i beredningsrummet för att ha koll på vilka vaccin och hur mycket som
behöver förberedas timme för timme.
Utse en av resurspersonalen att tömma sopor i vaccinationsbås och beredningsrum,
stödja i att fylla på material i dessa rum.
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Simulering Värnamo

Tidsstudie Värnamo
•

Administrering av vaccin (dörr in till dörr ut i båset) 34 mätningar
– Snitt 2 min 40 sek (21 mätningar)
– I perioder under dagen arbetade två SSK i ett bås
• 1 min 27 sek (11 mätningar)
– 2 mätningar exkluderade
• Passbyte gjordes i samband med en vaccination vilket ledde till 6min
administrering
• Personal visste inte hur Blip-funktionen gick till. Blev tvungen att
hämta hjälp för vidare instruktion  5min administrering
• Beredningsmätning - 2 olika SSK - totalt 2 hela ampuller = 22 sprutor
(Noterade att denna dag fick man ut 11 sprutor per ampull för AZ)
– En ampull tar ~10 min vilket motsvarade 55 sek per spruta
• Från att ta fram material till färdiga sprutor i korg
• Ordination i Mittvaccin 7 mätningar
(drop in)
– Snitt 2 min 28 sek
• Alla utom en behövde ordination varav två även inkluderade att fylla i
hälsodeklaration. Inget tydligt mönster gick att se. Vissa hade frågor
men tog nödvändigtvis inte längre tid.
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• Stolar använda (5 observationer) på observationsplats
– Totalt var det 35 stolar utplacerade.
• Förmiddag 21, 26, 29
• Eftermiddag 21, 27
Reflektion
•
•

•

•

•
•

•

Drop in kom i klungor – framförallt på morgonen ~08:00 och vid lunch 11.30
Runt 09:15 skapades en kraftig kö-bildning (~ungefär 55-60 personer i kö för bokade
tider) pga att ett vaccinationsbås stänges oplanerat. Orsak: fikarast enligt
vaccinationsledare. Dock var tidboken helt full så 25% av produktionskapacitet
tappades.
– Ledde till en dubblering av genomloppstiden (över 1 timme under perioden då
båset var stängd och under upphämtningen).
– Situation löstes genom att man så snart det gick öppnade upp det stängda båset.
Dessutom startade ett femte V-bås för att beta av kön.
– Risk noterad att när ett extra V-bås öppnas tillfälligt  går åt mer stolar på
observationsplatsen och risk för ökad trängsel
– Lärdom: planera in fikarast så att det hänger ihop med resurssättning och
tidboken
Under förmiddagen uppstod ibland oklarheter kring roller och ansvar. Viktigt att
samtliga vet ”Vem gör vad & vad gör vi var i lokalen”  Ex. har en ordination inte
gjorts och den upptäcks först i V-båset behöver personal veta vad som ska göras och
vart personen får sin ordination.
Fundering:
– Stödresurser som ska vinka fram invånare till ett ledigt v-bås har ibland svårt
att se om det är ledigt pga lokalens utformning
• Förslagsvis kan man låta den som är på tur vänta utanför båset (med
rätt avstånd) så att den går när det blir ledig. Stödresursen ser tydligare
när den som är på tur lämnat sin punkt och kan vinka fram nästa.
Blip-utrustning i V-båsen väldigt effektivt för att scanna legitimation. En väldigt
enkelt redskap för att komma igång snabbt i båsen
Skyltning:
– Svårt att veta hur många som hamnade i detta problem men där man skyltas till
rätt flöde bör det finnas en vägledning för dem som bokat tid men inte gjort
hälsodeklarationen.
– Pilar i golv skulle kunna hjälpa ytterligare för själv-guidning. Mycket frågor
vart man skulle ta vägen efter V-båsen… inte självklart.
Smittskydds reflektion efter gårdagen
– Om munskydd erbjuds till invånare ska någon i personal dela ut detta istället
för att alla tar själva.
• Vattenkaraff med muggar fanns på observationsplatserna. Vatten bör
också serveras av personal.
– Vissa delar av observationsytan på gummifabriken är svåra att överblicka om
inte personal finns utplacerade. Hur kan man göra det bättre – fråga bör
skickas till de vårdcentraler som kommer fortsätta med vaccinationerna där.
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– Att tänka på: När det bäres visar och/eller munskydd ska både invånare och
personal fortsätta hålla avstånd till varann. Lätt att man släpper lite på
avståndet pga att man får en viss trygghet i just det man har på sig.
Antal stolar på observationsplats
•

Vi har under större delen av simuleringar använt fler platser på observationsplatsen än
vad simuleringsmodellen visar (givet dess baseline på 600 vaccinationer under 8
timmar = 19 stolar)
– Förslagsvis lägger vi på en faktor x 1,5. Detta ökar då också behovet av
observationsyta

Sammanfattning av enkät
•
•
•
•
•
•

Flödena fungerade bra-mycket bra
Drop in och hur vi informerar tidigt är viktigt
Kräver mycket resurser tidigt i flödet för att kunna styra rätt
Viktig funktion att kunna klara bemötande och våga fråga och styra
Trångt på vissa ställen, mycket folk
Viktigt med bra wifi uppkoppling, svårt att skanna QR kod

Reflektioner
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi startade tidigare än 8
Vi klarar mer än vi tror!
Vi lärde oss mer om MittVaccin
Vi fick erfarenheter av nya roller och funktioner
Funktionsbeskrivning kring de olika positionerna i flödet
Rollen som lokal vaccinationsledare viktig samordningsfunktion som behöver hålla
ihop helheten, kräver en arbetsledare
Att hitta rutin för att stämma av lagersaldo och behov av vaccin, vi hade för många
förberedda sprutor i förhållande till bokningar
Viktigt att våga lita på steget före ha kolla på sitt eget steg och lita på steget efter

Förslag
•
•
•
•

Riktigt tydlig med rollfördelningen
Viktigt att ha en plan B för överblivna doser för dagen
Förbereda vaccinkort med batchnummer som ska delas ut till den vaccinerade. Detta
görs i beredningsrummet och läggs i samma antal som sprutor i ”rondskålen”
Hur förbereder man och stötta upp i entrén vid argumentation om vaccin sort eller att
de inte är rätt kallad grupp för dagen?

Arbetsledarroll
Den för dagen utsedde arbetsledaren uppgifter:
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•
•
•
•
•
•
•

Fördela på morgonen vem som ska ordinera, bereda, vaccinera
Gör upp rast och lunch avlösningar direkt på morgonen.
Utse vem som har huvudansvar för det akuta för dagen och hur detta ska signaleras
Ska ha kolla och avstämningar under dagen på vad som ska beredas i doser timme för
timme. Endast denna funktion avgör hur mycket och när.
Har redan på morgonen en bild kring hur många som är bokade och ange om det finns
möjlighet till ev drop in patienter
Kommunicerar med entrén och ordinatör om hur flödet fungerar så det inte stoppar
upp någonstans i flödet
Har ett tydligt ledarskap under dagen

5. Slutsats
Planering och genomförande
Om vaccintillgången är som förväntat kommer vaccineringen av den sista och största andelen
av befolkningen (personer mellan 18 och 64 år som inte är i riskgrupp) att genomföras mellan
april och juni 2021.
Verktyg för att planera
Som stöd för vårdcentralernas planering av fas 4 har ett planeringsverktyg tagits fram. Med
hjälp av verktyget kan vårdcentralerna få en bild av behovet kring till exempel bemanning och
lokaler utifrån antal listade på vårdcentralen, eller en befolkning som motsvarar den
population man tar ansvar för tillsammans med andra vårdcentraler.
Verktyget beräknar, utefter vilken åldersgrupp som valts, hur många vaccinationer varje
vårdcentral måste kunna genomföra per vecka baserat på olika scenarier för leverans av
vaccin. Det sträcker sig från 50 procent av planerade leveranser, till 150 procent.
För att få en uppskattning av vilka resurser som behövs, ställs dessa parametrar in i verktyget:














Åldersgrupp som ska vaccineras
Öppettider i veckan (timmar)
Antal dagar öppet i veckan (dagar)
Andel vaccinationer som genomförs via drop-in (%)
Administration pre-vaccin (min/drop-in-kund)
Tid för ordination (min/ordination)
Beredning (min/dos)
Administrering vaccin (min/dos)
Observationstid post-vaccin (min)
Patienter per observatör (antal)
Observationsplats (kvm/per stol)
Andel som bedöms komma i bil (%)
Parkeringstid i snitt (min)
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Scenario planerade leveranser
Doser per vecka
Doser per dag
Vaccinationsperiod (månader)
Antal vaccinatörer
Antal administratörer pre-vaccin
Snitt antal ordinationer per dag
Tid för ordinering per dag (timmar)
Tid för beredning per dag (timmar)
Antal "stolar" på Observationsplats
Rumsyta Observationsplats (kvm)
Antal observatörer
Totalt antal personer
Områdesbehov
Parkeringsplatser

50%
200
40
6,0
1
1
40
0,7
1,0
2
8
1
3

70%
280
56
4,3
1
1
56
0,9
1,4
3
12
1
3

100%
400
80
3,0
1
1
80
1,3
2,0
4
16
1
3

130%
520
104
2,3
1
1
104
1,7
2,6
5
20
1
3

150%
600
120
2,0
1
1
120
2,0
3,0
6
24
1
3

2

3

4

5

6

Tidsbokning rekommenderas
Rekommendationen är att ha tidsbokning, eftersom drop in gör det svårt att förutse hur flödet
över dagen kommer att se ut. Det gör det svårt att planera för bland annat en smittsäker kö,
antal stolar som behövs för att vila 15 min efter vaccination, samt hur mycket personal som
behövs.
Vår rekommendation är att utifrån det antal tider som bokats i förväg och tillgången till
vaccin, avgöra hur många doser som kan hanteras som drop in. Till exempel kan 20 doser ges
till personer som kommer på drop in, om 580 personer har bokat tid, och ni har 600 doser att
ge.
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Lokal

Bilden beskriver hur flödet i lokalen kan byggas upp.
Vaccinationen kräver större ytor än man kan tro. Det behövs en separat ingång och en separat
utgång. För att säkerställa att avstånd kan hållas, behövs avspärrningar och utrymme för att
personal ska kunna arbeta genom hela flödet i lokalen. I den föreläsningssal på Värnamo
gummifabrik, som användes vid simuleringen, kunde bara 11 av 90 sittplatser användas för att
ett smittsäkert avstånd på 4 kvadratmeter per person skulle kunna hållas. Det ska vara 2 meter
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mellan stolarna. Förutom ytor för att vaccinera, behövs ytor för att bereda vaccinet, förvara
material och för personal att byta om och ha rast.
Vi rekommenderar att vaccinationen sker i andra lokaler än den ordinarie vårdcentralen, för
att förhindra smittspridning samt att tydligt kunna informera invånarna om vart vaccineringen
sker.

Entrén
I anslutning till entrén bör en ordinatör finnas. Därför behöver det finnas plats för ett
skrivbord med dator.
I entrén behövs också tydliga skyltar som visar vart man köar och skyltar som påminner om
att ha med sin legitimation. Skyltar finns att beställa.
I entrén delas flödet upp i två köer:
1. För de som bokat tid i förväg och som har en färdig hälsodeklaration.
2. För de som ni ska gå igenom hälsodeklarationen med samt de som kommer som dropin.
De som kommer som drop in kan fylla i sin hälsodeklaration medan de väntar.
Skylt med QR-kod som länkar till hälsodeklarationen finns att beställa.
Beredningsrum
Det behövs 1-2 beredningsrum, beroende på storlek av lokalen och mängden vaccin som ska
beredas. Ytan behövs även för att säkra avståndet för de som ska jobba tillsammans.
I ett av rummen finns arbetsledaren. Hen följer lagersaldo och styr hur många sprutor som ska
förberedas timme för timme.
I båda beredningsrummen behöver det finnas en avlastningsyta där man kan ställa färdiga
sprutor.
Det ska finnas ett beredningsrum för varje vaccin. Det ska vara tydligt märkt vilket vaccin
som finns i vilket rum.
I varje beredningsrum ska detta finnas:




Material för beredning
Informationsblad om hur vaccinet ska hanteras
Dator för den som bereder
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Vaccinationsrum eller vaccinationsbås
På platsen där vaccinationen ska ske behövs:








En datorplats, med fördel ett ståbord
En avlastningsyta för injektion
En stol där patienten kan sitta
En avlastningsyta för att förvara vaccinsprutor
Stora behållare för riskavfall
Soptunna
Tork- och klorhexidin-sprit

Observationsyta
På platsen där patienten ska vila efter vaccinationen behövs:




Stolar (Det ska vara 2 meter mellan stolarna)
Gärna något som skärmar av eller dela av ytan tydligt.
Skyltar som påminner om att vila i 15 minuter och boka tid för dos 2.

IT – Datorer på plats
Utifrån att 600 vaccineras per dag (som under simuleringen) krävs:






4 datorer till vaccinationsrummet. Dessa används enbart för Mitt vaccin – inte för
Cosmic
1 dator i beredningsrummet för arbetsledaren
2 datorer för ordination
1 dator i akutrummet
2 datorer som reserv

MittVaccin
Utse en person som är ansvarig för vaccinsaldot och ta fram lokala rutiner för hur ni hanterar
extra doser. Om saldot inte stämmer – ta reda på varför.
Spara länken för att logga in som favorit i varje dator. Man behöver inte gå in i Mitt vaccin
via Cosmic.
Rutiner för Mitt vaccin
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Skyltning
Region Jönköpings län har tagit fram skyltar för att ha en gemensam profilering under
vaccinationsarbetet. Detta för att underlätta för vårdcentralerna att märka upp sina lokaler och
för invånarna att hitta rätt.
Kostnaden för skyltarna tar Region Jönköpings län centralt för att alla vårdcentraler skall ha
möjlighet att använda skyltarna och det ger också Region Jönköping möjligheten att sprida
skyltarna i olika media.
Underlaget finns här i PDF-format och beställningsdokumentet finns i Excel-format. HÄR
För att beställa skyltar fyll i beställningsdokumentet och skicka
till marknad@gummifabriken.nu med en kopia till covid19vaccination@rjl.se
Gummifabriken har möjlighet att justera skyltarna efter era önskemål om det skulle vara så att
det t.ex. behövs annan text eller annan riktning på pilarna.
Skicka med länken till er MittVaccin-sida för att Gummifabriken skall kunna hjälpa er med
att skapa en QR-kod på affischerna.
Vid frågor eller behov av stöd så skickar ni ett mejl till covid19vaccination@rjl.se

Roller och funktionsbeskrivningar
Arbetsledare








Fördelar vem som ordinerar, bereder och vaccinerar
Planerar avlösningar för rast och lunch.
Utser vem som har huvudansvar för akuta händelser och tar fram rutin för hur detta
ska signaleras. Stämmer av löpande under dagen hur många doser som ska beredas
timme för timme.
Har koll på hur många som är bokade för dagen och anger om det finns möjlighet till
eventuella patienter för drop in.
Håller ihop kommunikationen med personer i entrén och ordinatören och säkerställer
att det inte blir stopp i flödet.
Viktigt att denna funktion även kommunicerar med inflödet av drop in samt med
vaccinatörer för att veta vilka vaccin som gått åt.

Ordinatör på plats
Ordinatören som finns på plats har som uppgift att:
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Gå igenom hälsodeklarationerna med de personer som gör den i samband med
vaccinationen. Därefter hänvisar du personen till vaccinationskön.
Löpande gå igenom om det kommit nya bokningar för dagen och ordinera.

Vaccinatör




Vaccinatören ska fokusera på att vaccinera. Ordinationen ska vara klar så att hen bara
behöver hämta patientdata i MittVaccin genom att scanna legitimation
Säkerställa att det är rätt vaccin inne på rummet
Ge vaccin och registrera i MittVaccin enligt rutin som finns

Resursperson utanför lokalen





Säkerställer att personerna i kön håller avstånd
Påminner om att ha legitimation redo.
Påminner om att personer med intyg har det redo.
Hänvisa personer till rätt kö.

Resursperson för tidsbokade patienter flöde






Säkerställer att personen har bokat tid och fyllt i hälsodeklaration.
Hänvisar till nästa kö till vaccinationsrummet.
Säkerställer att personen inte har svarat ja på någon fråga i hälsodeklarationen – om ja
ska dessa hänvisas till ”drop-in-kö”.
Informerar personer med intyg att ge det till den som ska vaccinera.
Kontrollerar att personen inte verkar svårt sjuk eller har feber.

Resursperson för drop in flöde
I kön ”Drop in” (vänster) behövs två resurspersoner. En vid ankomst och registrering och en
som fångar upp de som behöver träffa ordinatören för att gå igenom hälsodeklarationen innan
vaccinationen.

Resurspersonen vid ankomst och registrering ska:




Informera om hur de fyller i sin hälsodeklaration och att de sedan ska fortsätta i kön
till ordinatör, och därefter vidare till vaccinationskön.
Personer som vill ha stöd i att fylla i hälsodeklaration, hänvisas till en station där en
annan resursperson med dator hjälper till.
Informera om att personen sedan ska fortsätta i kön till ordinatör, och därefter vidare
till vaccinationskön
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Kontrollera att patienten inte verkar svårt sjuk eller har feber.

Den andra resurspersonen ska, förutom att hänvisa personer som ska gå igenom
hälsodeklarationen med en ordinatör:



Påminna personerna om att ha sin legitimation redo.
Kontrollera att patienten inte verkar svårt sjuk eller har feber.

Resursperson utanför vaccineringsrummet







Säkerställa att personen är väl förberedd genom att ha tagit av sig ytterkläder och
eventuellt andra kläder som gör det svårt att vaccinera.
Påminna om att ha sin legitimation redo
Ser till att slussa vidare in till vaccinering. Det behövs hjälp att anvisa till rätt
vaccinatör då det går snabbt och kan vara svårt att se för den som väntar på sin tur att
bli vaccinerad.
Bistå vaccinatörerna med hjälp som exempelvis att hämta vaccin och hjälpa en person
tillbaka till ordinatör om det blivit något fel i ordination.
Slussa vidare personerna till observationsrum efter vaccinationen

Övriga funktioner


Övriga funktioner som behövs är personer som tömmer sopor och fyller på material.
Dessa utses av den som är service-resurs.

Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
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