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Region Skånes planering för covid-19 vaccination
– v. 4
_______________________________________________________________
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 45 000 doser.
Vaccinleveranser
Sammanlagt efter vecka 4 så har Region Skåne distribuerat nästan 45 000 doser,
varav primärvården har fått ca 33 000 doser och sjukhusen ca 11 000 doser.
Kapaciteten att vaccinera och behovet av doser är dock långt högre än vad vi för
närvarande har tillgång till.
Region Skåne börjar nu ge den andra viktiga dosen av vaccin. Det är framför allt
boende och personal vid särskilda boenden som fick sin första dos för fyra veckor
sedan som nu kommer att få ett fullgott skydd.
Inför vecka 3 aviserade Pfizer en neddragning av leveranserna till EU-länderna
under en period då produktionskapaciteten byggs ut. Region Skåne får därför
minskad volym av Pfizers vaccin under några veckor framöver.
Leveranserna från Moderna är initialt små och leveransplanen har ändrats med
tidsförskjutning framåt och osäkerhet avseende kommande leveranser. Det gör att
Folkhälsmyndigheten rekommenderar att dos 2 sparas av detta vaccin.
Ett europeiskt godkännande av AstraZenecas vaccin är att vänta inom kort.
Förhoppningen är att vi får tillgång till detta vaccin i mitten av februari, men även
AstraZeneca har minskat sin leveransprognos kraftigt på kort sikt.
Sammantaget innebär dessa förändrade leveransplaner en tillfällig minskning
jämfört med tidigare förväntad vaccintillgång under februari. De vaccindoser som
finns tillgängliga kommer att riktas främst till primärvården så att vaccineringen av
de högst prioriterade grupperna kan fortgå och avslutas.
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Mest prioriterade invånare
Primärvården har identifierat ytterligare några särskilda boenden som måste
prioriteras och fortsätter planeringen tillsammans med kommunerna för personer
med vård- och omsorgsinsatser i hemmet samt deras hushållskontakter.
Personalvaccination
På grund av bristen på vaccin fokuserar SUS, NV och NO under denna och nästa
vecka på personal med högst prioritet.
Regionen har fått många frågor och önskemål från olika organisationer om prioritet
för sin personal, men vi får konstatera att personalgrupper som brukar kallas
”samhällsviktiga funktioner” utöver vårdpersonal inte omfattas av
Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning utan ingår i allmänheten.
Riskgruppsvaccinering
Planeringen för målgruppen 70 år och äldre i februari kvarstår 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
Utvärdering av anbud från anbudsgivare för vaccination av denna grupp pågår.
Rapportering och IT
Region Skåne började rapporteringen till NVR 2021-01-25 för både privata och
offentliga vårdgivare. Inledningsvis skickas alla hittills registrerade vaccinationer i
PMO (drygt 22 000), sedan kommer rapporteringen till NVR ske varje dygn. Vi
har fortfarande en viss eftersläpning av registreringarna för de inledande
personalvaccinationerna vid sjukhusen men kommer vara ikapp innan veckan är
slut. Folkhälsomyndigheten aviserar att man kommer publicera den nationella
rapporteringen på sin webbplats på torsdag.
Kommunikation
Många insatser som planeras när det gäller kommunikation. Här inkluderas
informationsinsatser som riktas både brett och mer specifikt till olika målgrupper
under respektive fas. Mycket planering pågår också i samverkan med andra
aktörer, bland annat Länsstyrelsen och kommunerna för att stärka budskapen och
använda deras kommunikationsvägar för att nå svårnådda grupper. En
aktivitetsplan styr kommunikationsplaneringen.
På 1177.se, finns allmän information om vaccinationen på flera språk.
Mer information
För invånare och andra intressenter:
1177.se , Skåne.se
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