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Skånes genomförande av vaccinationer mot covid-19 

Information vecka 13, 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 
Över 90% av de över 90 år har vaccinerats och 63% av dem mellan 80 och 89 år. 

Fram till 29 mars har det registrerats 195 000 givna vaccinationsdoser till 139 000 

personer. Det innebär att 56 000 personer har blivit fullvaccinerade med två doser, 

vilket motsvarar drygt 5% av den vuxna befolkningen.  

Till och med vecka 12 hade knappt 223 000 doser levererats ut, varav drygt 

155 000 till primärvården och knappt 68 000 till sjukhusen. Av sjukhusens doser 

ska en omfördelning av knappt 11 000 doser ske till primärvården. 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. Andelen doser som registreras inom två dagar har ökat 

till 99 %.  

Vaccinationer inom fas 2 pågår med de äldsta åldersgrupperna. Patienter i dialys 

och de som är organtransplanterade samt deras hushållskontakter är i princip klara 

med dos 1. 

Vaccinationsplan 
Den 25 mars gav Folkhälsomyndigheten besked att Astra Zenecas vaccin mot 

covid-19 framöver kan användas i gruppen 65+, medan man som 

försiktighetsåtgärd fortsatt avvaktar med övriga åldersgrupper under tiden som 

vidare utredning sker. För att prioritera de äldre fortsätter vi styra i princip allt 

vaccin till primärvården. Enda undantaget är Modernas vaccin som kommer att 

distribueras till sjukhusen (vecka 14, 3700 doser). Detta på grund av att vaccinet 

levereras i väldigt små volymer, vilket är svårt att tilldela till primärvården på ett 

effektivt och säkert sätt. Dessa doser kommer att användas för att vaccinera 

följande grupper i fas 2: LSS-brukare i första hand, personal över 65 år i egenskap 

av ålder i andra hand och sedan övrig patientnära personal. 
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Sammanfattande vaccinationsplan, baserad på förväntat inflöde, en 

vaccinationsvilja på 80 % och att Astra Zenecas vaccin inte används till de yngre 

än 65: 

65+ (fas 2) 
I slutet av april bör samtliga 65+ som önskar, ha fått en första dos. 

Bör vara färdigvaccinerade i månadsskiftet juni/juli. 

Personal och LSS (fas 2) 

Dos 1 bör vara given under slutet på april samt dos 2 klar till midsommar. 

Fas 3 

Beräknas kunna starta i månadsskiftet april/maj och samtliga ska kunna ha fått en 

första dos i början av juni. Andra dosen bör vara klar i mitten på juli. 

Fas 4 

Startar i början av juni (v 23). Dos 1 kan vara given till alla i mitten på juli. Dos 2 

startar i mitten på juli och beräknas vara klar i slutet av augusti (v 34). 

Vi befinner oss i Fas 2 i vaccinationsprogrammet 
Vaccinationer av äldre prioriteras framför andra grupper i fas 2. 

 Vaccination av åldersgruppen 85+ pågår, och håller på vissa håll att slutföras, 

och åldersgruppen 76-84 har påbörjats. Med anledning av att stora mängder 

vaccin nu styrs till primärvården skickas breven till åldersgruppen 70-75 år så 

att de landar i brevlådorna från 6/4 och nästa åldersgrupp 65-69 år från den 

13/4. 

 Sjukhusen har i princip slutfört vaccinationer med dos 1 av personer som 

genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation eller har 

dialysbehandling samt deras hushållskontakter. 

 Vaccinationer har påbörjats, men pausats, för LSS-boenden och dess personal.  

 Förberedelser för vaccination av patient-/brukarnära personal, både inom 

offentligt driven verksamhet samt bland privata utförare och tandvård, fortgår 

även om de inte kommer att prioriteras under den närmsta tiden. 

Vaccinering av invånare 60-64 år och 18-59 år med riskfaktorer 
För personer med medicinska riskfaktorer identifierar somatisk och psykiatrisk 

specialistvård tillsammans med primärvården aktuella diagnoser. Detaljplanering 

för genomförande av denna fas pågår tillsammans med primärvården. Vi arbetar nu 

vidare med en modell där dessa grupper ska bjudas in via breda 

kommunikationsinsatser, eftersom det inte bedöms lagligt att göra riktade utskick.  

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 

Kommunikationsmaterial kring AstraZeneca har uppdaterats utifrån de nya 

rekommendationerna och spridits i relevanta kanaler. Fortsatt stort fokus på 
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direktkommunikation med de grupper som berörs, i kombination med bred 

kommunikation i sociala medier och andra digitala kanaler.  

 

 


