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Skånes genomförande av vaccinationer mot covid-19 

Information vecka 14, 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 den 6 april har det registrerats nästan 219 000 givna vaccinationsdoser till 

156 000 personer. Det innebär att drygt 62 000 personer är fullvaccinerade med två 

doser. Det motsvarar drygt 5,7% av den vuxna befolkningen.  

 

De senaste fyra veckorna har vi fokuserat på att vaccinera skåningar 70-89 år 

Andelen 80-89 som fått minst 1 dos har under dessa fyra veckor gått från 25% till 

75 %. Det vaccinerades även under påsken (långfredag till annandag påsk) med 

850 doser i primärvården. 

Till och med vecka 13 hade knappt 259 000 doser levererats ut, varav drygt 

203 000 till primärvården och knappt 56 000 till sjukhusen. Av sjukhusens doser 

har det skett en omfördelning till primärvården. Alla utlevererade doser används så 

fort det går, men logistik och planering (levererade doser ges under några 

kommande dagar) gör att det finns en skillnad mellan inlevererade, utlevererade 

och givna doser.  

Vaccinationsplan 
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. 

Det prognostiseras ett lågt inflöde av vaccin under våren och sommaren, vilket gör 

att det inte är möjligt att fördela vaccin till samtliga planerade utbudspunkter med 

mängder som är rimliga eller effektiva att hantera.  Vaccindoserna behöver fördelas 

på ett sätt som tar hänsyn till de speciella betingelserna för varje vaccin, och 

förutsättningar för en säker, effektiv och robust vaccinationsprocess enligt 
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Folkhälsomyndighetens riktlinjer, med så god tillgänglighet som möjligt för 

invånarna. Mot bakgrund av detta har det beslutats att:  

- Samtliga riskgrupper i fas 3 vaccineras av primärvården 

- I fas 4 begränsas antalet utbudspunkter enligt följande principer:   

- vaccin fördelas till utbudspunkter med hänsyn tagen till geografi och 

invånarantal, med ambitionen att ha utbudspunkter i samtliga kommuner.  

- samtliga upphandlade utförare tilldelas vaccin, i mängder som tillåter en 

effektiv vaccinationsprocess. I takt med att primärvården slutför fas 3 och 

vaccininflödet ökar, kan antalet utbudspunkter utökas.  

 
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) 
Dessa vaccinationer beräknas återupptas vecka 16/17 

Fas 3 
Beräknas kunna starta i 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 65+ pågår i hög hastighet. Breven till 

åldersgruppen 70-75 år 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 av LSS-brukare pågår i långsam takt och beräknas kunna öka 

under vecka 16/17.  

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

offentligt driven verksamhet samt bland privata utförare och tandvård, fortgår. 

Personalvaccinationerna beräknas återupptas v16/17 

Vaccinering av invånare 60-64 år och 18-59 år med riskfaktorer 
Samtliga i dessa grupper kommer att vaccineras av primärvården. 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.   



    3 (3) 

 

 

 

Region Skåne  

 

Vaccinering av invånare 18-59 år utan riskfaktorer 
Planering av utbudspunkter enligt beslut ovan pågår, liksom detaljplaneringen 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 4.  

Kommunikation 

Fortsatt stort fokus på direktkommunikation med de grupper som nu berörs av 

vaccination, i kombination med bred kommunikation i sociala medier och andra 

digitala kanaler. Den grafiska tidplanen på 1177.se har uppdaterats.  

 

 

https://www.1177.se/Skane/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/nar-och-hur-kan-jag-vaccinera-mig-mot-covid-19/#section-126090

