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Region Skånes planering för covid-19 vaccination
– v. 3
_______________________________________________________________
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. Hittills har Region Skåne distribuerat ca 34 000 doser.
Ny osäkerhet kring vaccinleveranser
Pfizer har aviserat en neddragning av leveranserna till EU-länderna under en period
därför att man ska bygga ut sin produktionskapacitet. Exakt vad det innebär för
Region Skåne vet vi ännu inte utan inväntar besked från FHM. Tack vare regionens
planering kan dock vaccinationerna denna vecka fortgå enligt plan. Men
planeringen längre fram har förstås blivit mer osäker. Till svårigheten att planera
bidrar också att ampullerna ibland räcker till 6 doser, ibland bara till 5.
I förra veckan löstes frågan om läkemedelsförsäkring för Modernas vaccin genom
en överenskommelse om skadereglering och ersättning för eventuella
läkemedelsskador i samband med covid-19-vaccination mellan Kammarkollegiet
och Läkemedelsförsäkringen. Det innebär glädjande nog att vi kan börja använda
även detta vaccin som tänkt via sjukhusen.
Mest prioriterade invånare
Primärvården och kommunerna räknar med att slutföra den första dosen vid
särskilda boenden under nästa vecka. Dessutom kommer snart boende och personal
på de tre särskilda boenden i nordvästra Skåne, som var först ut att starta den 27
december, att få sin andra dos. Det är särskilt glädjande eftersom det är först en
vecka efter den andra dosen som man får ett fullgott skydd. Primärvården och
kommunerna fortsätter nu även med personer med vård- och omsorgsinsatser i
hemmet samt deras hushållskontakter.
Den här veckan distribueras cirka 14 000 doser via 117 vårdcentraler. Sammanlagt
har primärvården fått drygt 25 000 doser när vecka 3 är slut.
Personalvaccination
Förra veckan startade SUS, NV och NO med de mest prioriterade grupperna inom
akutsjukvården och kommunal vård- och omsorgspersonal. Återkopplingen har
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genomgående varit mycket positiv med få praktiska problem och god
vaccinationsvilja. Man har även kunnat förstärka med viss personal som hört av sig
och erbjudit sig att hjälpa till.
Nu sätts det sammanlagt upp 11 vaccinationsenheter med god kapacitet i
Helsingborg, Ängelholm, Eslöv, Malmö, Lund, Landskrona, Trelleborg, Ystad,
Simrishamn, Kristianstad och Hässleholm. Denna vecka distribueras cirka 4 000
doser via sjukhusens vaccinationsenheter. Sammanlagt har sjukhusen fått nästan
9 000 doser när vecka 3 är slut.
Riskgruppsvaccinering
Primärvården arbetar även med att planera för målgruppen 70 år och äldre. Förra
veckan beslutades om en regiongemensam inbjudan från alla hälsovalsenheter.
Målgruppen kommer per brev erbjudas att boka tid hos den vårdcentral där man är
listad, antingen via 1177.se eller via telefon.
Förhoppningen är att komma igång med gruppen i februari men startdatum kan inte
bestämmas förrän läget blivit klarare vad gäller vaccintillgången inklusive
godkännande och leveransplan för vaccin från AstraZeneca.
Riskgrupper under 70 år kommer längre fram att vaccineras av primärvården,
eventuellt med stöd av upphandlade leverantörer.
Övrig vaccinering av invånare 18-69 år
Denna vecka utvärderas anbud från anbudsgivare för vaccination av denna grupp.
Rapportering och IT
Vi har kvalitetssäkrat data i PMO och börjar se en god överensstämmelse mellan
den registreringen och hur många doser som distribuerats till primärvården. För
sjukhusen har vi ännu en viss eftersläpning i registreringen eftersom de arbetar med
att etablera rutinerna vid sina vaccinationsenheter. Därmed är vi nu nära en god
intern uppföljning i regionen och att börja rapportera till NVR.
Kommunikation
Folkhälsomyndigheten har översatt sina faktablad riktade till dem som ska
vaccineras till en rad språk, nåbara från bl a 1177.se, skåne.se och Vårdgivare
Skåne. Översatt information är också på gång till 1177.se.
Mer information om vaccination mot covid-19
Vaccination mot covid-19 - Region Skåne (skane.se)
Vaccination mot covid-19 - 1177 Vårdguiden
Personalvaccinering - Covid-19 - Region Skånes intranät
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