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Skånes planering för covid-19 vaccination  
– v. 8 

_______________________________________________________________ 

Planeringen utgår från Folkhälsomyndighetens ”Nationell plan för vaccination 
mot covid-19”. En huvudtidplan med preliminära startdatum för olika målgrupper 
enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och tillgången på vaccin styr 
arbetet.  

Status 
Fram till 22 februari har det registrerats drygt 81000 givna vaccinationsdoser. 
Nästan 26000 personer har blivit fullvaccinerade med två doser. Till och med 
(vecka 7) hade drygt 97 000 doser levererats ut, varav 70 000 till primärvården och 
27 000 till sjukhusen.  Alla utlevererade doser används så fort det går, men logistik 
och planering (levererade doser ges under några kommande dagar) gör att det ser ut 
som en skillnad mellan levererade och givna doser. Viss fördröjning i registrering 
av given dos finns, men har minskat avsevärt. Nittio procent registreras inom två 
dygn, 99% inom tre.  

Vi har  avslutat vaccinationerna av boende och personal vid särskilda boende. En 
del arbete inom fas 1 med personer i ordinärt boende med hemsjukvård och/eller 
hemtjänst varje dag återstår. 

För vaccinet från AstraZeneca ska det gå 10 veckor mellan doserna, vilket gör att 
vi kan vaccinera fler med den första dosen innan den andra dosen ska ges. Detta 
möjliggör att sjukhusen kan inleda vaccinering av fas 2 på en bredare front med 
flera grupper parallellt (LSS-brukare och -personal samt vårdpersonal som arbetar 
vårdnära). 

Gradvis start av fas 2 parallellt med att fas 1 slutförs 

För att på bästa sätt utnyttja de doser vi får startar vi parallellt med målgrupper 
inom fas 2. Det innebär att: 

 Primärvården börjar med de allra äldsta inom målgruppen 65+, som inom kort 
kommer få brev med erbjudande att boka tid på sin vårdcentral via 1177.se 
eller via telefon. Vaccinationer av denna grupp startar troligen i mitten av 
mars. 
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 Sjukhusen börjar med personer som genomgått benmärgs- eller annan 
organtransplantation eller har dialysbehandling samt deras hushållskontakter. 
Patienterna kommer få brev från sin hemklinik med inbjudan att anmäla sig 
och sina hushållskontakter varpå hemkliniken skriver en remiss till närmsta 
vaccinationsenhet vid sjukhusen som bokar och kallar. 

 Sjukhusen intensifierar arbetet med kommunerna och Försäkringskassan kring 
invånare 18-64 år som har insatser enligt LSS eller har personlig assistans. 
Vaccinationer påbörjas  i mindre omfattning med personal och boende på vissa 
LSS-boenden preliminärt från v.10. Därefter följer andra LSS-insatser och 
brukare med assistansersättning. 

 Förberedande arbete pågår för att kunna vaccinera patientnära personal, både 
inom offentligt driven verksamhet och bland privata utförare och 
tandvårdspersonal som arbetar patientnära. Dessa personer ska vaccineras på 
sjukhusens vaccinationsmottagningar.  

Kontroll av målgrupper 
Region Skåne har, precis som många andra regioner, haft tillbud med att personer 
som inte ingått i prioriterad grupp har vaccinerats. Därför införs nu fler 
kontrollmekanismer. En är att hantera vissa målgrupper genom remiss och en 
annan är att den som bokar själv via 1177.se eller på annat sätt måste intyga på sin 
hälsodeklaration vilken målgrupp man ingår i.  

Vaccinationsintyg 
Regeringen har lagt ett uppdrag på Digitaliseringsmyndigheten att leda arbetet med 
en gemensam digital infrastruktur för vaccinationsintyg med måldatum 1 juni. I 
väntan på ett digitalt intyg och nationell/internationell standard har Region Skåne 
beslutat att tillhandahålla vaccintillverkarnas vaccinationskort till de invånare som 
så önskar. 

Vaccinering av invånare 60-65 och 18-59 år 
Detaljplaneringen pågår av logistiken för vaccin och materiel med upphandlade 
vaccinatörer. Inom kort hålls ett informationsmöte med kommunerna kring 
fördelningen av vaccinationsenheter i Skåne. 

Kommunikation 
Brev till 65+ börjar att skickas ut i nästa vecka. Budskapet förstärks genom 
kompletterande information i sociala medier och andra digitala plattformar. Brevets 
innehåll kommer att finns översatt på 1177.se. Informationsmaterial från 
Folkhälsomyndigheten och Inera kommer fortlöpande och kompletterar på ett bra 
sätt det arbete som görs i Region Skåne.  

Mer information 
För invånare och andra intressenter: 
1177.se  
Skåne.se 

 


