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Beställning av covid-vaccin och material till kommunala akutförråd 

Syfte  

Covid-vaccinerna går fortfarande i pandemispåret hos Folkhälsomyndigheten, vilket gör att de 

inte kan hanteras fullt ut i ordinarie läkemedelsflöde. Rutinen beskriver flödet för covid-

vacciner och material till kommunala akutförråd inom Region Kalmar län. 

Berörd verksamhet 

Kommuner inom Region Kalmar län som utför vaccinationer mot covid-19. 

Ansvar 

Sjuksköterska behörig att beställa läkemedel ansvarar för att vacciner mot covid-19 samt 

material beställs till kommunalt akutförråd enligt rutin. 

Läkemedelssektionens farmaceuter ansvarar för att bevaka och expediera rekvisitionerna, för 

att förpacka och i förekommande fall meddela hållbarhet för vaccinerna samt för att 

överlämna transportfärdig försändelse till respektive Transportcentral. Läkemedelsektionens 

farmaceuter ansvarar även för att beställa material åt kommunala akutförråd i Raindance.  

Transportcentralen på respektive sjukhus ansvarar för att försändelserna sorteras till, och tas 

med av, respektive transporttur från sjukhuskaj utan fördröjning. 

Rutin 

Vid behov av covid-vaccin och material mailas beställning till Läkemedelssektionen enligt 

nedan. Stopptid för omhändertagande samma dag är 11:30. 

Material som region tillhandahåller åt kommunerna i samband med covid-vaccinering är 

följande: 

• Kanyl rosa för uppdragning (100 st/förp) 

• Spruta 1 ml för vaccinering (100 st/förp) 

• Kanyl blå för intramuskulär injektion (100 st/förp) 

• Sprutetiketter för märkning (500 st/förp) 

  

Flera kommunala förråd har enligt ordinarie flöde, leverans först dag 2 efter beställning före 

stopptid dag 0. Covid-vaccinerna kan ibland medföra ytterligare någon dag i anskaffning. 

Detta gör att beställning behöver göras med viss framförhållning.  
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Uppgifter i beställningen 

Vid beställning, ange: 

1. Kommunalt akutförråd (Namn) 

2. Vaccinets namn och i förekommande fall variant, varunummer (om känt) och antal 

förpackningar 

3. Material, benämning och antal förpackningar  

4. Din befattning 

Mailadress för beställning 

Enheter på följande orter mailar beställning till lakemedel.vastervik@regionkalmar.se 

• Ankarsrum 

• Gamleby 

• Hultsfred 

• Vimmerby 

• Västervik 

• Överum 

Enheter på övriga orter i länet mailar beställning till lakemedel.kalmar@regionkalmar.se 

Leverans 

Leverans sker till ordinarie leveransadress för beställande kommunalt akutförråd. Flera 

kommunala akutförråd har 2 dagarsleverans för läkemedel. Leverans av material är ungefär 3 

arbetsdagar. Material ombesörjs av regionens logistiksenhet.  

 

Läkemedelssektionen kan även nås på tel. 0480-847 26 vid frågor. 

 

 

Ändringshistorik 

 

Datum Ändring Utförd av 

2023-03-23 Ny rutin Hanna Ilke  
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