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Region Skånes planering för covid-19 vaccination  
– v. 5 

_______________________________________________________________ 

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.  

Brist på vaccin 
Till och med igår har mer än 37 000 vaccinationer registrerats i regionen vilket är i 

paritet med de doser vi fått. 

Som framgår av media och information från Folkhälsomyndigheten är tyvärr 

osäkerheten kring vaccin och kommande leveranser stor. Både Pfizer, Moderna och 

AZ har minskat sina volymer för kommande period. Vi väntar också på en 

rekommendation från Folkhälsomyndigheten avseende hur AZs vaccin ska 

användas. Om mRNA vaccin ska reserveras till de äldsta blir det en logistisk 

utmaning pga deras komplicerade hantering och korta hållbarhet. Så snart 

förutsättningarna klarnat behöver vi göra en analys av vaccinprognosen och 

behoven inom olika målgrupper för att kunna bedöma i vilken takt det är möjligt att 

gå fram. 

Bristen på vaccin har tyvärr tvingat Region Skåne att pausa vaccinationen av 

akutvårdspersonal. RHL beslutade igår att tills vidare helt prioritera de sköraste 

enligt Folkhälsomyndighetens prioritering. Fokus på kort sikt är alltså äldre med 

hemsjukvård eller med hemtjänst som inkluderar omvårdnadsinsatser, vuxna som 

lever tillsammans med dem, samt personal som arbetar nära dessa. 

Det är fortsatt viktigt att inga doser kasseras. Därför ska alla vaccinerande enheter 

ha en plan för hur eventuella överblivna doser ska tillvaratas. Planen ska 

möjliggöra att med kort varsel nå ytterligare personer inom prioriteringsordningen. 

Kapaciteten att vaccinera och behovet av doser är alltså fortsatt långt högre än vad 

vi för närvarande har tillgång till. Sammanfattningsvis kommer vi bli tvungna att 

revidera tidigare preliminära starttider för kommande målgrupper. 

Mest prioriterade invånare 
Vaccination av både dos 1 och dos 2 pågår i särskilda boenden i den takt som 
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vaccintillgången tillåter. Så också arbetet tillsammans med kommunerna för 

personer med vård- och omsorgsinsatser i hemmet samt deras sammanboende. 

Personalvaccination 
SUS, NV och NO pausar nu vaccinationen av akutvårdspersonal och fokuserar på 

personal i priogrupp 1 med de mindre vaccinvolymer som är möjliga för 

närvarande. Så snart vaccintillgången tillåter är dock avsikten att återuppta 

personalvaccineringen i större omfattning igen. 

Riskgruppsvaccinering 
Både för målgruppen 70 år och äldre och för riskgrupper under 70 år kommer 

tidtabellen att behöva revideras när vaccinprognosen blir tydligare. Det är 

primärvården, eventuellt med stöd av upphandlade leverantörer, som kommer 

utföra vaccinationerna. 

Övrig vaccinering av invånare 18-69 år 
Utvärdering av anbud från anbudsgivare för vaccination av denna grupp pågår. 

Rapportering och IT 
Den infrastruktur i form av system och teknik som för närvarande behövs för 

vaccinationerna är på plats. Vad gäller funktionen att själv boka tid via 1177.se har 

vi ännu inga vaccinationsenheter som använder den. Folkhälsomyndigheten 

publicerade den nationella rapporteringen t.o.m. v.3 på sin webbplats i torsdags (ca 

21 300 i Skåne) och denna vecka uppdateras den t.o.m. v.4.  

Kommunikation 
Under vecka 5 kommer inlägg på sociala medier och Skånetrafikens skärmar på 

temat ”Vi vet att du längtar. Håll i, håll ut och håll dig uppdaterad via 1177.se”. För 

medarbetare har det tagits fram en film där biträdande smittskyddsläkare svarar på 

vanligt förekommande frågor. Primärvården distribuerar, via kommunens 

hemtjänstkoordinatorer, ett brev till hemtjänstbrukare med omvårdnadsinsatser 

med inbjudan att boka tid för vaccination på sin vårdcentral.  

Mer information 

För invånare och andra intressenter: 

1177.se , Skåne.se 

För medarbetare (Region Skåne, privata vårdgivare, kommunal vård- och 

omsorg): 

Vårdgivare Skåne 

 

https://www.1177.se/Skane/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/
https://www.skane.se/Halsa-och-vard/hitta-vard/covid-19-coronavirus/fragor-och-svar-om-covid-19-vaccination/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/smittskydd/vaccinering-mot-covid-19/

