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Skånes genomförande av vaccinationer mot covid-19 

Information vecka 15, 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 13 april har det registrerats nästan 256 000 givna vaccinationsdoser 

till 180 000 personer. Det innebär att drygt 76 000 personer är fullvaccinerade med 

två doser. Det motsvarar cirka 7 % av den vuxna befolkningen.  

 

De senaste veckorna har vi fokuserat på att vaccinera äldre grupper, vilket också 

syns tydligt i statistiken. Som grupp har 54,3 % av 70+ fått minst en dos. Det 

vaccineras nu också på helgerna, med nästan 4000 doser i primärvården helgen 

som gick. 

Till och med vecka 14 hade knappt 302 000 doser levererats ut, varav ca 240 000 

till primärvården och 62 000 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 efterföljande 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 

samtidigt som planering pågår för resterande grupper i fas 2. 

Vaccinationsplanen, baserad på förväntat inflöde, en vaccinationsvilja på 80 % och 

att Astra Zenecas vaccin inte används till de yngre än 65 år är inte uppdaterad 

sedan förra veckan då vi fortsatt väntar besked om hur vi ska använda Astra 

Zenecas vaccin samt vad utfallet av den nyligen inledda granskningen av Janssens 

vaccin leder till. 

65+ (fas 2) 
Ambitionen och målsättningen är att i slutet av april bör samtliga 65+ som önskar, 

ha fått en första dos, men detta kan ta någon vecka längre pga den höga 

vaccinationsviljan. 
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Region Skåne  

 

Personal och LSS (fas 2) 
Dessa vaccinationer beräknas återupptas tidigast vecka 16/17 

Fas 3 
Beräknas kunna starta i maj och samtliga ska kunna ha fått en första dos i början av 

juni.  

Fas 4 
Startar i början av juni (v 22). 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 åldersgrupp 65-69 år skickas 

ut den 12-14 april. 

 Sjukhusen har slutfört vaccinationer med dos 1 av personer som genomgått 

benmärgs- eller annan organtransplantation eller har dialysbehandling samt 

deras hushållskontakter. 
 Vaccinationer av LSS-brukare pågår 

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

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

Personalvaccinationerna återupptas så snart vaccintillgången tillåter. 

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

För åldersgruppen 60-64 år görs ingen utbrytning av riskfaktorer utan alla i 

gruppen erbjuds vaccin samtidigt. Det kommer ske via brevutskick av 

primärvården till åldersgruppen under v 17. 

Detaljplanering för gruppen 18-59 år med riskfaktor pågår tillsammans med 

primärvården och beräknas vara klar under veckan.   

Vaccinering av invånare 18-59 år utan riskfaktorer 
Även i fas 4 kommer vi att prioritera i åldersordning, detta för att säkerställa att de 

mest behövande vaccineras först, samt för att få ett effektivt flöde när 

vaccintillgången är begränsad. Planering av utbudspunkter pågår, liksom 

detaljplaneringen av logistiken för vaccin och materiel med upphandlade 

vaccinatörer. Vi lägger vikt vid kontinuerlig dialog med alla parter för att skapa bra 

förutsättningar för målgrupper i fas 4.  

IT 
Efter de tekniska problem som förekom med tidbokningen förra veckan har 

Digitalisering IT och MT vidtagit omfattande åtgärder för att inga liknande 

problem ska uppkomma framöver. Vi övervakar nu i realtid all trafik och 

belastning, så att vi direkt ser om något problem riskerar uppstå och kan åtgärda 

detta omedelbart. Vi har även utökat kapaciteten med fler servrar. 
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Region Skåne  

 

Kommunikation 

Många frågor handlar just nu vad som gäller kring vaccination av personer som till 

exempel har sommarboende i Skåne och vill vaccineras här. Följande budskap går 

ut till den gruppen: 

Du som under en längre tid befinner dig i Skåne är välkommen att vaccinera dig 

här. Det är dock viktigt att du får din andra vaccindos i samma region och på 

samma plats som du får dos 1.  

Leveranserna av vaccin är osäkra. Dessutom kan dosintervall och andra 

rekommendationer komma att ändras med kort varsel. Därför är det viktigt att du 

får båda doser vaccin mot covid-19 på samma ställe, bland annat utifrån att 

Sveriges regioner har kommit olika långt i prioriteringsordningen. Det finns alltså 

ingen garanti för att Region Skåne har tillgång till aktuellt vaccin när det är dags 

för dig att ta din andra dos om du tagit din första dos någon annanstans. 

Vill du vaccinera dig i Skåne är det alltså viktigt att du kan vara på plats för både 

dos 1 och dos 2. Intervallet mellan doserna för de vaccin som är godkända idag 

varierar mellan sex och tio veckor. Är du folkbokförd i en annan region och har 

fått din första dos covidvaccin där, rekommenderar vi alltså att du får även din 

andra dos där du är folkbokförd. 

I och med det fria vårdvalet har du rätt att få vård och vaccineras i valfri region. 

Rekommendationen om att få båda vaccindoserna på samma vaccinationsenhet 

handlar dock om patientsäkerhet. Uppmaningen att få båda doserna på samma 

ställe grundas i att du tryggt ska veta att du får två doser inom tänkt intervall och 

med rätt vaccin.  

 

 

 

 

 


