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Skånes genomförande av vaccinationer mot covid-19
Information vecka 9, 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
Fram till 1 mars har det registrerats drygt 101 000 givna vaccinationsdoser. Nästan
36 000 personer har blivit fullvaccinerade med två doser. Till och med vecka 8
hade drygt 118 000 doser levererats ut, varav 81 000 till primärvården och 37 000
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 har minskat avsevärt. Under vecka 8 registrerades 96%
inom två dygn, 99% inom tre.
Vi håller på att avsluta arbete inom fas 1 med personer i ordinärt boende med
hemsjukvård och/eller hemtjänst varje dag, och startar gradvis upp med
vaccinationer i fas 2. Komplettering av doser inom fas 1 som av olika anledningar
inte blivit av kommer att fortgå parallellt.
Vaccinationsplan
Information om leveranser av olika vaccin kommer löpande, och förutsättningarna
förändras ofta. Detta gör att vaccinationsplanen kontinuerligt behöver uppdateras,
vilket görs veckovis, tisdagar. Information till allmänheten om aktuell
vaccinationsplan finns alltid på 1177.se.
I den uppdaterade planen kan man notera att samtliga leveranser skjutits framåt i
tiden vilket gör att de stora mängderna inte förväntas förrän i maj/juni.
Gradvis start av fas 2 parallellt med att fas 1 slutförs
För att på bästa sätt utnyttja de doser vi får startar vi parallellt med målgrupper
inom fas 2. Det innebär att:
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Primärvården börjar med de allra äldsta inom målgruppen 65+.
Vårdcentralerna börjar under vecka 9 skicka brev till de äldsta inom gruppen
med erbjudande att boka tid på sin vårdcentral via 1177.se eller via telefon.
Vaccinationer av denna grupp startar kring mitten av mars.
Sjukhusen börjar med personer som genomgått benmärgs- eller annan
organtransplantation eller har dialysbehandling samt deras hushållskontakter.
Patienterna kommer att få brev från sin vårdmottagning med inbjudan att
anmäla sig och sina hushållskontakter varpå remiss skrivs till närmsta
vaccinationsenhet vid sjukhusen som bokar och kallar.
Sjukhusen intensifierar arbetet med kommunerna och Försäkringskassan kring
invånare 18-64 år som har insatser enligt LSS eller har personlig assistans.
Vaccinationer påbörjas i mindre omfattning med personal och boende på vissa
LSS-boenden preliminärt från v.10. Därefter följer andra LSS-insatser och
brukare med assistansersättning.
Förberedelser pågår för att kunna vaccinera patient/brukar-nära personal, både
inom offentligt driven verksamhet. bland privata utförare och tandvård. Dessa
personer ska vaccineras på sjukhusens vaccinationsmottagningar, och kommer
att kunna boka tiden elektroniskt. Kontroll av att person tillhör grupp som ska
vaccineras kommer att ske vid bokning och i samband med vaccinationen.

Definition av målgrupp patientnära arbete
Som patient/brukarnära personal (en av målgrupperna i fas 2) definieras personer
inom vård och omsorg som arbetar direkt med och i nära kontakt med patient
/brukare. Övriga medarbetare vaccineras enligt övrig prioriteringsordning.
Det är viktigt att notera att en Plan B alltid ska finnas, och att allt vaccin alltid ska
användas.
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 hålls informationsmöte med de upphandlade
leverantörerna och kommunerna kring hur arbetet med vaccinationerna inom de
faser de är ansvariga för kommer att ske.
Kommunikation
Brev om erbjudande till vaccination är i veckan på väg ut till åldersgruppen 85+.
Nästa vecka, den 8-9 mars, skickas brev till personer mellan 76-85 år. Budskapet
förstärks genom kompletterande information i sociala medier och andra digitala
plattformar. Informationsmaterial från Folkhälsomyndigheten och Inera kommer
fortlöpande och kompletterar på ett bra sätt det arbete som görs i Region Skåne. Nu
i början på mars bland annat genom en bred kommunikationsinsats i storstadsmedia och riktad till olika språkgrupper via Youtube på temat Alla över 18 kommer
att erbjudas vaccination.
Mer information
För invånare och andra intressenter:
1177.se
Skåne.se
Region Skåne

