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Skånes genomförande av vaccinationer mot covid-19
Information vecka 11, 2021
__________________________________________________________
Planeringen utgår från Folkhälsomyndighetens ”Nationell plan för vaccination mot covid19”. En huvudtidplan med preliminära startdatum för olika målgrupper enligt
Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och tillgången på vaccin styr arbetet.

Status
Under vecka 10 gavs 22 549 doser, och vi passerade 100 000 vaccinerade
individer. Fram till 15 mars har det registrerats 150 400 givna vaccinationsdoser
och nästan 47 000 personer har blivit fullvaccinerade med två doser. Till och med
vecka 10 hade drygt 176 000 doser levererats ut, varav 112 000 till primärvården
och 64 000 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. Registrering av given dos
sker till 68% samma dag. Inom två dygn har 97% registrerats.
Vaccinationer inom fas 2 har kommit igång med de äldsta åldersgrupperna, LSSboenden och patientnära personal. Slutfasen av vaccinationer inom fas 1 fortgår
parallellt.
Vaccinationsplan
Som en försiktighetsåtgärd har Folkhälsomyndigheten i samråd med
Läkemedelsverket beslutat om ett uppehåll i användningen av Astra Zenecas
vaccin mot covid-19 tills den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA)
utredning om misstänkta biverkningar är klar. Detta besked väntas på torsdag den
18 mars
För region Skånes del handlar det om ca 30 000 vaccindoser som under denna och
nästa vecka skulle ha använts för att vaccinera 65+, LSS-brukare och en del
patient-/brukarnära personal. Knappt hälften av vaccindoserna som är planerade att
användas i fas 2, gruppen 65 + är Astra Zenecas vaccin
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Våra vaccinerade enheter har pausat pågående vaccinationer med AstraZenecas
vaccin. Vi inväntar nu ytterligare information från Folkhälsomyndigheten. I väntan
på besked väntar vi med att uppdatera vår vaccinationsplan.
Förra torsdagen ändrades Astra Zenecas prognos kraftigt. Under mars så tappar
Region Skåne ca 40 000 doser och under april-juni ca 400 000 doser, jämfört med
tidigare prognoser. Med anledning av detta har vaccinationsplanen omarbetats. Det
innebär att vi, även om Astra Zenecas vaccin kan användas, kommer behöva göra
prioriteringar inom fas 2. Tillgängligt vaccin prioriteras till gruppen 65 år och äldre
samt till patienter i dialys eller som genomgått organtransplantation och deras
hushållskontakter. Efter dessa prioriteras LSS-brukare och sist i fas 2
patient/brukarnära personal.
De långsiktiga effekterna av leveransminskningen innebär att samtliga faser
kommer att ta längre tid och att start av fas 4 förskjuts ca 1 månad (till slutet av
maj).
Fas 2 pågår samtidigt som en del som kvarstår av fas 1 slutförs
För att på bästa sätt utnyttja de doser vi får vaccinerar vi parallellt olika målgrupper
inom fas 2.








Vaccination av åldersgruppen 85+ pågår. Den 16 mars kommer de första i
åldersgruppen 76-84 nås av information om möjligheten att boka tid för
vaccination på sin vårdcentral via 1177.se eller via telefon. Utskicken till
åldersgruppen skickas ut över en tidsperiod på ca 7 dagar. Det är viktigt att
poängtera att brevet innebär inbjudan att boka tid, men att bokningen kan ligga
2-3 veckor fram i tiden. Några brevutskick kan komma att stoppas beroende på
vilket besked som kommer avseende AZs vaccin.
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.
Vaccinationer har påbörjats för LSS-boenden och dess personal och beräknas
vara klar inom 3 veckor (beroende på vaccintillgång). Därefter följer andra
LSS-insatser och brukare med assistansersättning. 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.
Vaccination av patient-/brukarnära personal, både inom offentligt driven
verksamhet samt bland privata utförare och tandvård, har initierats. Dessa
personer vaccineras på sjukhusens vaccinationsmottagningar och kommer
framöver att kunna boka tiden elektroniskt. Verksamhetsansvarig chef intygar
att den anmäler de medarbetare som arbetar patientnära för vaccination.
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. Det utreds på
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vilket sätt vi kan identifiera patienter med riskfaktorer utan att bryta mot
Patientdatalagen. Somatisk och psykiatrisk specialistvård har tillsammans med
primärvården identifierat aktuella diagnoser.
Vaccinering av invånare 60-64 och 18-59 år utan riskfaktorer
Detaljplaneringen pågår av logistiken för vaccin och materiel med upphandlade
vaccinatörer. Det har hållits flera informationsmöten med såväl upphandlade
utförare som kommuner kring hur arbetet med vaccinationerna inom de faser de är
ansvariga för kommer att ske. Vi lägger vikt vid kontinuerlig dialog med alla parter
för att skapa bra förutsättningar för målgrupper i fas 3 och 4.
Kommunikation
Region Skånes kanaler för invånarinformation kring vaccination mot covid-19
uppdateras löpande:
• 1177.se – samlingsplats för all information om covid-19 vaccination
• Skåne.se – kompletterar informationen på 1177.se
• Daglig lägesbild publiceras som pressmeddelande och på webbplatserna
med nulägesbild som också vidareförmedlas via media
• Daglig statistik kring framfart – både i daglig lägesbild och på covidlägesbild på skåne.se.
• Sociala medier – där vi också svarar på kommentarer
• 113 13 – det nationella numret för allmänna frågor om vaccination
• Tidsbokning görs via 1177.se eller genom att ringa sin vårdcentral för de
som inte har möjlighet att boka digitalt när det är dags för respektive fas
enl prioordning
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