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Första vaccindosen avklarad på Karlstads
kommuns vård- och trygghetsboenden

Nu har cirka 800 kunder på Karlstads kommuns vård- och trygghetsboenden
fått sin första vaccindos mot covid-19. Näst på tur står hemtjänstkunderna.

Karlstads kommun inledde vaccineringen mot covid-19 på söndag den 27
december. Två veckor senare var den första vaccinationsrundan på vård- och
trygghetsboenden avklarad.

”Gått väldigt bra”



Peter Nylander är verksamhetschef för hälso- och sjukvård i Karlstads
kommun.

- Vaccineringen har gått väldigt bra. Vi har fått till ett bra arbetssätt och en
bra logistik kring vaccineringen, säger Peter Nylander.

Alla kunder som vill vaccinera sig mot covid-19, totalt cirka 800, har fått sin
första dos av vaccinet.

- De allra flesta har valt att vaccinera sig, med några få undantag, säger Peter
Nylander.

Nästa vecka inleds vaccinationsrunda nummer två på boendena.

- Fredag den 29 januari ska alla ha fått sin andra dos. Sedan dröjer det en
vecka innan de utvecklat antikroppar och är skyddade. Men det är viktigt att
alla fortsätter att följa de rekommendationer som finns, säger Peter Nylander.

Hemtjänstkunder näst på tur
Näst på tur att få vaccin enligt prioritetsordningen är nu kunder inom
hemtjänsten.

- Nu håller vi på att planera för att vaccinera dem. Vi hoppas komma igång
snart, men allt beror på hur mycket vaccin vi får i nästa leverans. Det vet vi
inte än, säger Peter Nylander.

Karlstads kommun följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning av vilka
som ska erbjudas vaccin först.

Karlstads kommuns personal informerar kunderna när det är deras tur att
vaccineras.

Det har uppmärksammats att bedragare ringer äldre människor och vill
komma hem till dem för att genomföra vaccinering. Viktigt att vara på sin
vakt och polisanmäla om det sker.

För mer information kontakta:
Peter Nylander, verksamhetschef hälso- och sjukvård Karlstads kommun, 054-



540 57 95
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