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Skånes genomförande av vaccinationer mot covid-19
Information vecka 12, 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 11 har drygt 10 % av Skånes vuxna befolkning fått vaccin. Fram till
22 mars har det registrerats 172 000 givna vaccinationsdoser till 122 000 personer.
Det innebär att 50 000 personer har blivit fullvaccinerade med två doser.
Till och med vecka 11 hade drygt 197 000 doser levererats ut, varav knappt
133 000 till primärvården och drygt 64 000 till sjukhusen. Alla utlevererade doser
används så fort det går, men eftersom vaccinering med Astra Zenecas (AZ) vaccin
pausades den 16 mars så finns det nu knappt 24 000 doser AZ på ApoEx och drygt
12 000 doser i kylskåpen på sjukhusen. För övriga vaccin gäller fortsatt att logistik
och planering (levererade doser ges under några kommande dagar) gör att det ser ut
som en skillnad mellan levererade och givna doser. Andelen doser som registreras
inom två dagar har varit relativt konstant de senaste veckorna, ca 97 %.
Vaccinationer inom fas 2 pågår med framför allt de äldsta åldersgrupperna, och
patienter i dialys samt de som är organtransplanterade samt deras
hushållskontakter. I princip alla övriga vaccinationer har pausats pga. brist på
vaccin. Förra veckans stopp avseende Astra Zenecas vaccin innebär att 36 000
vaccindoser som under vecka 11 och 12 skulle ha använts för att vaccinera 65+,
LSS-brukare och en del patient-/brukarnära personal får stå kvar i kylen. Knappt
hälften av vaccindoserna som framöver är planerade att användas i fas 2 i gruppen
65 + är Astra Zenecas vaccin. Vaccination av personal nedprioriteras till förmån
för framförallt de äldre även framöver.
Vaccinationsplan
Som en försiktighetsåtgärd har Folkhälsomyndigheten i samråd med
Läkemedelsverket beslutat om ett uppehåll i användningen av Astra Zenecas
vaccin mot covid-19. Vi väntar besked under veckan på om, och i så fall hur detta
vaccin kan användas framöver.
Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera en förlängning av
dosintervallet för mRNA-vaccinerna (Pfizer, Moderna) bland några av de grupper
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som vaccineras i fas 2. Detta beslut innebär att tiden till första dos i gruppen 65+
kortas med ca en till två veckor. Därmed får fler individer tidigare ett skydd mot
svår sjukdom.
I väntan på besked om/hur AZ vaccin kan användas fortsätter vi att styra nästan allt
vaccin (förutom till riskgrupper som vaccineras på sjukhus) till primärvården för
att vaccinera äldre, och förlänger intervallet mellan nya dos 1 och dos 2. Mer
detaljerad uppdaterad vaccinationsplan får vänta eftersom AZ vaccin utgör så stor
del av planen. Under tiden förbereder vi olika scenarier i framtida plan för att
snabbt kunna agera då besked kommer.
Region Skåne har köpt in material som gör det möjligt att få upp sju doser ur
Pfizers ampuller, dvs ytterligare en jämfört med tidigare. Detta material blir
tillgängligt senast i slutet av april.
Vi befinner oss i fas 2 i vaccinationsprogrammet
För att på bästa sätt utnyttja de doser vi får vaccinerar vi parallellt olika målgrupper
inom fas 2.






Vaccination av åldersgruppen 85+ pågår. Under förra veckan fick de första i
åldersgruppen 76-84 brev med information om möjligheten att boka tid för
vaccination på sin vårdcentral via 1177.se eller via telefon. Många
vaccinationstider fick ställas in på grund av att Astra Zenecas vaccin pausats,
vilket gjorde att det blev svårt att boka tid.
Sjukhusen har snart slutfört vaccinationerna av dos 1 hos personer som
genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation eller har
dialysbehandling samt deras hushållskontakter.
Vaccinationer har påbörjats för LSS-boenden och dess personal. Inom LSS
gruppen kommer brukare att prioriteras medan personal som arbetar
patientnära kommer att prioriteras ned på grund av vaccinbrist.
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. Förberedelser fortgår för dessa
grupper, även om de inte kommer att prioriteras under den närmsta tiden.

Vaccinering av invånare 60-64 år och 18-59 år med riskfaktorer
Somatisk och psykiatrisk specialistvård har tillsammans med primärvården
identifierat aktuella diagnoser. Detaljplanering för genomförande av denna fas
pågår tillsammans med primärvården. Vi gör bedömningen, utifrån gällande
lagstiftning, att vi inte kan identifiera patienter inom riskgrupper genom våra ITsystem. Vi arbetar nu vidare med en modell där dessa grupper ska bjudas in via
breda kommunikationsinsatser. Arbete som återstår är att säkra att de verkligen
tillhör riskgrupp så vi inte får glidningar i indikation.
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
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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
I nuläget är det främst fokus på direktkommunikation med de grupper som berörs,
bl a i form av brevutskick. Detta kompletteras med information i sociala medier
och andra digitala kanaler. Parallellt pågår en bred kommunikationsinsats riktad till
den breda allmänheten med Folkhälsomyndigheten som avsändare. I takt med att
fler grupper inkluderas är vi lyhörda för att kommunikationsförutsättningarna
ändras vilket kräver andra typer av kommunikationsinsatser, t ex genom
samarbeten med grupper i civilsamhället som trossamfund, intresseföreningar och
Stadsmissionen.
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