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Skånes planering för covid-19 vaccination
– v. 6
_______________________________________________________________
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
Till och med igår har ca 43 500 personer vaccinerats varav ca 4 900 med två doser.
Tyvärr har vi haft några avvikelser vad gäller prioriteringsordningen.
Förtydliganden har därför gjorts kring detta både inom regionen och kommunerna
och rutinen för dokumentation och utredning av avvikelser har förstärkts. Vi har
också påmint om kravet på att ha en genomtänkt plan för hur överskjutande doser
ska användas enligt prioriteringsordningen. Inga doser ska kasseras.
Ny planering av vaccinationerna
Förra veckan uppdaterade Folkhälsomyndigheten rekommendationerna kring
prioritering av målgrupper och användningen av vacciner. De viktigaste
förändringarna är att omfattningen av fas 2 utökas bland annat genom att den
tidigare gruppen 70+ ändras till 65+ och att åldersgruppen 60-64 tillförs som
riskgrupp i fas 3. Därmed minskas också den tidigare gruppen allmänhet 18-69.
Vidare rekommenderas vaccinet från AstraZeneca inte för personer över 65 år och
de aviserade leveransvolymerna har ändrats.
Sammantaget innebär detta att vi måste göra en ny tidplan utifrån hur vi bäst
disponerar vaccinerna och vår vaccinationskapacitet. De övergripande slutsatserna
är att:




Det blir små leveranser i feb- mars, mycket lägre volymer än vår kapacitet.
mRNA-vaccin (Pfizer och Moderna) reserveras till 65+ via primärvården.
I mitten av mars kan gruppen 65+ börja vaccineras. Primärvården börjar då
med de allra äldsta dvs 85+ och arbetar sig nedåt i åldrarna.
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AstraZenecas vaccin går till vård- och omsorgspersonal under 65 år. Först
kommunal hemtjänstpersonal som redan pågår via sjukhusen, därefter
övrig vård- och omsorgspersonal med återstart första halvan av mars.

Under veckan startas ett gemensamt samverkansforum tillsammans med
kommunerna. Värd för detta är Länsstyrelsen och Skånes kommuner deltar.
Uppgiften är att samordna de frågor där samverkan är kritisk och först ut är en
arbetsgrupp kring LSS som startade igår och där även Försäkringskassan bidrar.
Mest prioriterade invånare
Primärvården har fokuserat på SÄBOs personal och boende, personer i ordinärt
boende med hemsjukvård och hemtjänst med omvårdnadsinsatser. Nu blir det en
tid ännu snävare efter vad vaccinvolymerna tillåter.
Personalvaccination
SUS, NV och NO ger dos 2 till redan vaccinerad personal och vaccinerar viss
hemtjänstpersonal. Men väntar på vaccinvolymer för att gå vidare i större skala.
Riskgruppsvaccinering
Förnyad planering pågår av ansvarsfördelning mellan olika vaccinerande
förvaltningar.
Övrig vaccinering av invånare 18-59 år
Utvärdering av anbud från anbudsgivare är på väg att slutföras. Resultatet kommer
publiceras separat.
Rapportering och IT
Uppföljningssystemet för den interna analysen av vaccinationerna är på plats och
framåt ingår vaccinationerna i den dagliga statistiken.
Kommunikation
Arbete pågår för att uppdatera informationen i våra kanaler med de förändringar
som Folkhälsomyndigheten har aviserat. 1177-kampanjen rullar på digitala
skärmar och i kollektivtrafiken med syftet att öka trafiken till vaccininformationen
på 1177.se.
Mer information
För invånare och andra intressenter:
1177.se , Skåne.se
För medarbetare (Region Skåne, privata vårdgivare, kommunal vård- och
omsorg):
Vårdgivare Skåne

Region Skåne

