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Skånes planering för covid-19 vaccination
– v. 7
_______________________________________________________________
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 över 48 000 personer registrerats som vaccinerats varav
nästan 12 000 med två doser. T.o.m. förra veckan (vecka 6) hade nästan 69 000
doser levererats ut. Alla utlevererad doser används, men de har några dagars
hållbarhet för användning och sedan tar det några dagar tills de är registrerade.
Antalet fullvaccinerade invånare ökar nu ordentligt men på grund av vaccinbristen
i februari kommer takten för dos 1 tillfälligt mattas av.
Under vecka 7 kommer vaccinationerna med ett tredje vaccin (AstraZeneca) att
påbörjas.
Vad gäller vår första målgrupp, boende och personal på Säbo, är vi nu glädjande
nog på en hög andel vaccinerade. Ca 88 % av de boende och över 80 % av
personalen har fått minst en dos.
Uppdaterad tidtabell på 1177.se och Vårdgivare Skåne
Utifrån den uppdatering som Folkhälsomyndigheten gjorde förra veckan av
prioritering av målgrupper har nu en ny ansvarsfördelning och tidtabell tagits fram,
se Vaccination mot covid-19 - 1177 Vårdguiden.
Det pågår också en detaljering av planerna för fas 2 där det finns fyra
prioritetsgrupper (utförare och starttid inom parentes):
1. 65+ (primärvården, mitten mars)
2. Personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation, eller
har dialysbehandling och deras hushållskontakter (sjukhusen, mitten mars)
3. Invånare 18-64 år som har insatser enligt LSS eller har personlig assistans
(sjukhusen, april)
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4. Personal inom vård och omsorg som arbetar patientnära samt inom LSS eller
med personlig assistans (sjukhusen, april)
Parallellt med arbetet i fas 1 planeras nu i samverkan med kommuner och
patientansvariga kliniker hur dessa målgrupper ska nås.
Mest prioriterade invånare
Primärvården fortsätter med personer i ordinärt boende med hemsjukvård och
hemtjänst med omvårdnadsinsatser där brev med inbjudan distribueras via
kommunernas koordinatorer.
Personalvaccination
SUS, NV och NO räknar med att vara klara med vaccinationen av kommunal
hemtjänstpersonal om ett par veckor. Nästa grupp är riskpatienter
transplantation/dialys parallellt med återstående akutvårdspersonal enligt HSDbeslut från fas 1.
Riskgruppsvaccinering
Ansvaret för riskgrupper utöver ålder delas mellan primärvården och sjukhusen:




Personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation, eller
har dialysbehandling och deras hushållskontakter (sjukhusen fas 2)
Medicinska riskgrupper under 65 år som definieras av Folkhälsomyndigheten
(primärvården fas 3)
Personer som har ett tillstånd som innebär svårigheter att följa
smittskyddsåtgärder (primärvården fas 3)

Övrig vaccinering av invånare 60-65 och 18-59 år
Upphandlingen är avslutad och 17 leverantörer har accepterats som tillsammans
med några interna mobila enheter ger en god geografisk täckning i regionen. Nu
påbörjas detaljplaneringen av logistiken för vaccin och materiel samt tester av
nödvändig infrastruktur inklusive bokning via 1177.se och rapportering till
regionen.
De upphandlade vaccinatörerna avses börja med invånare födda 1957-1961 i april
och sedan den större allmänheten 18-59 med start från mitten av maj. För båda
grupperna kommer primärvården stötta kring invånare som har svårt att boka tid
via 1177.se.
Rapportering och IT
Trots förbättring har vi fortfarande en eftersläpning i registreringen av
vaccinationerna (75 % registreras inom 7 dagar) så vi måste fortsätta minska
ledtiden från vaccination till registrering för att kunna veta hur det går för oss.
För målgrupperna i fas 2 kommer bokning via 1177.se vara avgörande. Funktionen
finns tekniskt på plats sedan tidigare men vi har inte använt den för vaccination än.
Därför görs nu särskilda aktiviteter för att designa och testa detta.
Mer information
Region Skåne
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För invånare och andra intressenter:
1177.se , Skåne.se
För medarbetare (Region Skåne, privata vårdgivare, kommunal vård- och
omsorg):
Vårdgivare Skåne

Region Skåne

