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Skånes genomförande av vaccinationer mot covid-19 

Information vecka 10, 2021 

__________________________________________________________ 

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 

Fram till 8 mars har det registrerats nästan 124 000 givna vaccinationsdoser och 

81000 personer har blivit fullvaccinerade med två doser. Till och med vecka 9 hade 

närmare 146 000 doser levererats ut, varav 96 000 till primärvården och  

50 000 till sjukhusen. Alla utlevererade doser används så fort det går, men logistik 

och planering (levererade doser ges under några kommande dagar) gör att det ser ut 

som en skillnad mellan levererade och givna doser. Viss fördröjning i registrering 

av given dos finns, men är numera liten. Vecka 9 registrerades 17 660 

vaccinationer, varav 70 % samma dag som sticket, 94 % inom en dag och 97 % 

inom två dagar.   

Vaccinationer inom fas 2 har kommit igång med de äldsta åldersgrupperna, några 

LSS-boenden och patientnära personal. Slutfasen av vaccinationer inom fas 1 

fortgår parallellt.  

Vaccinationsplan 

Information om leveranser av olika vaccin kommer löpande och förutsättningarna 

förändras ofta. Detta gör att vaccinationsplanen kontinuerligt behöver uppdateras, 

vilket görs veckovis, på tisdagar. Information till allmänheten om aktuell 

vaccinationsplan finns alltid på 1177.se. Förra torsdagen ändrade 

Folkhälsmyndigheten sin rekommendation avseende Astra Zenecas vaccin att även 

omfatta dem över 65 år.  En större omarbetning av vaccinationsplanen har därför 

gjorts. Rekommendationen möjliggör en något högre hastighet i vaccinations-

arbetet för de äldre åldersgrupperna. Fler kommer att kunna få dos 1 tidigare, dock 

är vaccintillgången i mars fortsatt begränsad. Hastigheten för personal-

vaccinationerna kommer att sänkas och istället prioriteras de som är 65 år och 

äldre.  
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Gradvis start av fas 2 parallellt med att fas 1 slutförs 

För att på bästa sätt utnyttja de doser vi får vaccinerar vi parallellt olika målgrupper 

inom fas 2. 

 Vårdcentralerna skickade under vecka 9 brev till de äldsta inom gruppen äldre 

(85+) med erbjudande att boka tid på sin vårdcentral via 1177.se eller via 

telefon. Tyvärr fanns en otydlighet i brevet, vilket ledde till problem för många 

i målgruppen att boka. Brevet omarbetas nu innan utskick till nästa 

åldersgrupp, 76-84 år. För att underlätta bokning och ge möjlighet att koppla 

utskick till vaccintillgången vecka för vecka kommer varje åldersgrupp delas 

upp i tre delar med ca 30 000 personer i varje utskick, jämnt fördelat 

geografiskt för alla vårdcentraler (privata eller offentliga) i Skåne.  

 Sjukhusen har börjat med personer som genomgått benmärgs- eller annan 

organtransplantation eller har dialysbehandling samt deras hushållskontakter. 

Patienterna får brev från sin vårdmottagning med inbjudan att anmäla sig och 

sina hushållskontakter varpå remiss skrivs till närmsta vaccinationsenhet vid 

sjukhusen, som bokar och kallar. 

 Det pågår ett arbete med att identifiera personer i målgruppen invånare 18-64 

år som har insatser enligt LSS eller personlig assistans i samarbete med 

kommuner och Försäkringskassan. Vaccinationer har påbörjats i mindre 

omfattning med personal och boende på vissa LSS-boenden. Därefter följer 

andra LSS-insatser och brukare med assistansersättning. 

 Vaccination av patient-/brukarnära personal, både inom offentligt driven 

verksamhet, bland privata utförare och tandvård, har initierats och 

förberedelser pågår för att nå ut till alla berörda. Dessa personer vaccineras på 

sjukhusens vaccinationsmottagningar och kommer framöver att kunna boka 

tiden elektroniskt. Kontroll av att person tillhör grupp som ska vaccineras 

kommer att ske vid bokning och i samband med vaccinationen. 

Vaccinering av invånare 60-64 år och 18-59 år med riskfaktorer 
Detaljplanering för denna fas pågår tillsammans med primärvården 

Vaccinering av invånare 60-64 och 18-59 år utan riskfaktorer 

Detaljplaneringen pågår av logistiken för vaccin och materiel med upphandlade 

vaccinatörer. Under vecka 9 hölls informationsmöte med de upphandlade 

leverantörerna och kommunerna kring hur arbetet med vaccinationerna inom de 

faser de är ansvariga för kommer att ske, och fler möten är planerade.  

Kommunikation 

Brev till åldersgruppen 76-84 landar i brevlådorna i början på vecka 11. Budskapet 

i utskicket förstärks genom kompletterande information i sociala medier och andra 

digitala plattformar. En pågående informationskampanj från Folkhälsomyndigheten 

i bl a storstadsmedia kompletterar på ett bra sätt Region Skånes 

informationsinsatser.  På Vårdgivare Skåne finns uppdaterad och lättförståelig 

information som riktar sig till LSS-brukare. 

 

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/vaccinationer/covid-19#200169

