
Testindragning av covid-19-vaccin

Bengt Mattson, Lif (sekreterare i ARI)

Emmy Johdet, Fohm



Bakgrund

• Enormt stort allmänt och medialt intresse – inget får gå fel!

• Distributionsflöde som skiljer sig från våra vanliga flöden

• Aktörer inblandade i hanteringen som inte vanligtvis arbetar med vacciner 
och eventuella indragningar

• ARI beslöt att genomföra en test-indragning där framförallt 
kommunikationsflödet kom att prövas

• Innan testindragningen kunde genomföras behövde
• distributionsflödet klarläggas
• indragningsskrivelsen uppdateras i enlighet med gällande flöde 
• kommunikation till alla berörda parter om att det ska genomföras en testindragning, 

men att inga produkter ska skickas tillbaka



Information om eventuell 
indragning
kaskaderas längs flödet

Läkemedelsföretag

Nationell hubb
(Fohm)

Kontaktperson(er): På företagen

Kontakt: 
preparednessmeds@fohm.se

Regionala hubbar
(Regionerna)

Kontaktperson(er): Susanna Eklund (SKR)
och regionala samordnare

Sjukhusapoteks-
leverantören

Kontaktperson(er): Apoteket AB/ApoEx, 
alternativt distributör (Tamro/Oriola) i vissa 
fall

Regionernas
vaccinatörer

Kontaktperson(er)

Kommunala aktörer
(vårdboenden etc.) ?

Kontaktperson(er)

Pfizer/BioNTechs vaccin
går direkt till en speciell
plats i varje region

Regionala ”Pfizer-
hubbar”

(Regionerna)

Transport

Transport

Transport

Transport



Returflöde av indragen 
produkt

Läkemedelsföretag

Nationell hubb
(Fohm)

Kontaktperson(er): På företagen

Kontakt: 
preparednessmeds@fohm.se

Regionala hubbar
(Regionerna)

Kontaktperson(er): Susanna Eklund (SKR)
och regionala samordnare

Sjukhusapoteks-
leverantören

Kontaktperson(er): Apoteket AB/ApoEx, 
alternativt distributör (Tamro/Oriola) i vissa 
fall

Regionernas
vaccinatörer

Kontaktperson(er)

Kommunala aktörer
(vårdboenden etc.) ?

Kontaktperson(er)

Pfizer/BioNTechs vaccin
går direkt tillbaka till företaget

Regionala ”Pfizer-
hubbar”

(Regionerna)



Förberedelser och igångsättning

• Uppdaterad 
indragningsskrivelse på plats

• 7 utvalda regioner valde i sin 
tur ut 5 av sina vaccinatörer

• Kommunikation till aktörer i 
flödet

• 16 juni, 12.00, initierades 
testindragningen





Testindragning av covid-19-vaccin 

Genomförande och slutsatser



Händelse Datum Tidsangivelse

Fohm emottog test-indragningsskrivelsen från Bengt Mattson, Lif 2021-06-16 12:00

Lif mailade den arbetsgrupp (berörda aktörer och myndigheter) som 
ligger bakom test-indragningen att testet nu är igång  

2021-06-16 12:30

Fohm vidarebefordrar test-indragningsskrivelsen till nationella hubben 2021-06-16 12:44

Fohm bekräftade mottagande av test-indragningsskrivelsen till Lif och 
till arbetsgruppen genom att informera om att testet satts i rullning

2021-06-16 12:47

Fohm vidarebefordrar test-indragningsskrivelsen till berörda PZ-
mottagningsplatser

2021-06-16 12:53

Fohm skickade test-indragninsskrivelsen till berörda regioners 
vaccinsamordnare för deras kännedom

2021-06-16 13:24

Sammanställning händelseförlopp



Sammanställning händelseförlopp

Uppföljning steg-för-steg Datum Tidsangivelse

Fohm förtydligar i mail till nationella hubben vilka regioner som berörs av 
denna riktade test-indragning

2021-06-16 13:10

Den nationella hubben bekräftar att man kommer att vidarebefordra 
skrivelsen enligt rutin och att man kommer att återkoppla när utskicket har 
skett till nästa steg i distributionsledet 

2021-06-16 13:16

4 anställda på nationella hubben som skrivelsen riktade sig till skickar 
bekräftelse på att man emottagit mailet. En anställd är på semester enligt 
automatsvar

2021-06-16 13:19 - 13:29

Den nationella hubben bekräftar att skrivelsen enbart kommer att skickas 
riktat till berörda regioner

2021-06-16 13:29

Nationella hubben vidarebefordrade meddelade om indragningen till 
kontaktpersonerna i de 7 berörda regionerna 

2021-06-16 14:07

Nationella hubben mailade bekräftelse till Fohm att test-indragningen 
vidarebefordrats till berörda regioner. Det framgår att hubben 
vidarebefordrade indragningsskrivelsen kl. 14:06-14:07 till samtliga berörda

2021-06-16 16:19



Sammanställning händelseförlopp

• 5 av 7 regioner genomförde övningen 
utan problem. 
• En region återkopplade inte självmant, hade 

svårt att nå 3 av sina utvalda punkter, 
slutförde inte övningen.  

• En region genomförde övningen i efterhand 
efter förtydligande av kommunikationsled. 

• Djupdykning händelseförlopp region 2, 
region 6 och region 7.  



Region 2 händelseförlopp



Region 6 händelseförlopp



Region 7 händelseförlopp



Slutsatser

• Kommunikation, två informationsled
• Kontaktlistor

• Back-up-kontakt

• För kännedom till vaccinsamordnarna

• Kvittens

• Sekretess

• Nyttig praktisk övning, bjöd in till att se 
över rutiner



Uppföljning och åtgärder

• Möte med regionernas vaccinsamordnare

• Redovisning för ARI-gruppen

• Vidare åtgärder 



Tack för er uppmärksamhet

• Frågor? 


