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Skånes genomförande av vaccinationer mot covid-19
Information vecka 16, 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 den 20 april har det registrerats nästan 312 000 givna vaccinationsdoser
till 221 000 personer (vilket motsvarar 20% av den vuxna befolkningen). Det
innebär att drygt 91 000 personer är fullvaccinerade med två doser (8,3%).
Det är fortsatt fokus på att vaccinera äldre personer. Andel vaccinerade över 90 år
är 95 %, och andel 80-89 är nu uppe i 88 %. I gruppen 65+ har nu 56% fått minst
en dos.
Till och med vecka 15 hade knappt 374 000 doser levererats ut, varav ca 311 000
till primärvården och 63 000 till sjukhusen. 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 vaccinering för resterande grupper i fas 2 startar upp igen.
Vaccinationsplanen är under revidering på grund av nyligen kända nya
inleveransplaner avseende Pfizers vaccin (ökade volymer). Vi inväntar också
besked om vad utfallet av den inledda granskningen av Janssens vaccin leder till,
vilket starkt kan påverka planen.
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. Ambitionen och målsättningen är att i
slutet av april bör samtliga 65+ som önskar, ha fått en första dos, men detta kan ta
ytterligare någon vecka längre pga den höga vaccinationsviljan.
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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
Viss personalvaccination återupptas nu under vecka 16.
Fas 3 Vaccinering av invånare 60-64 år och 18-59 år med riskfaktorer
Samtliga i dessa grupper kommer att vaccineras av primärvården.
Gruppen 60-64 år startar i vecka 17, något tidigare än beräknat. 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 vecka 16.
Fas 4 Vaccinering av invånare 18-59 år utan riskfaktorer
Startar i början av juni (v 22).
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 då
vaccintillgången är begränsad.
Planering av vaccinationsställen 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 målgrupperna, dvs
invånare i åldern 18-59 år, i fas 4.
Kommunikation
Under vecka 15 kommunicerades det kring avgift på 300 kronor för de som uteblir
från bokad tid i samband med vaccination mot covid-19 i enlighet med Region
Skånes regelverk för patientavgifter. Patienter som på plats avböjer vaccin från en
viss leverantör eller av annan anledning avböjer vaccination debiteras inte
uteblivandeavgift.
Det har också tagits fram en vägledning för att bemöta invånares önskan om att
välja vaccin i samband med vaccination mot covid-19. I denna framgår att vilken
typ av vaccin som erbjuds avgörs av tillgången till vaccin, ålder och om individen
har någon kontraindikation som t ex allergi. Det går således inte att välja vaccin, en
bedömning som också SKR gjort.
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