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Skånes genomförande av vaccinationer mot covid-19 

Information vecka 17, 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 27 april har det registrerats nästan 386 000 givna vaccinationsdoser 

till 288 000 personer (vilket motsvarar 26% av den vuxna befolkningen). Det 

innebär att nästan 98 000 personer är fullvaccinerade med två doser (8,9%).  

 

Det är fortsatt fokus på att vaccinera äldre personer. Andel vaccinerade över 90 år 

är 96 %, och andel 80-89 är nu uppe i 91 %. I gruppen 65+ har nu 77,1% fått minst 

en dos.    

Till och med vecka 16 hade knappt 425 000 doser levererats ut, varav knappt  

348 000 till primärvården och 77 000 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. En del kassation av Astra Zenecas vaccin sker nu när 

vi börjar närma oss 65+-gränsen eftersom överblivna doser inte kan användas i 

yngre åldersgrupper. 

Vaccinationsplan 
För att prioritera de äldre fortsätter vi styra det mesta av tillgängligt vaccin till 

primärvården samtidigt som vaccinering för resterande grupper i fas 2 pågår. En 

del vårdcentraler kommer att påbörja vaccinering av åldersgruppen 60-64 år i 

veckan (fas 3). Då dos 2 för dem under 65 år som har fått Astra Zenecas vaccin har 

skjutits fram finns det i kommande veckor kapacitet på sjukhusen som kommer att 

användas för att starta med sjukhusens riskpatienter i fas 3.  

 

Vaccinationsplanen för sommaren är väldigt osäker. Pfizer har ökat sina leveranser 

i maj-juni men samtidigt så kan vi inte längre använda Janssens endosvaccin. 

Prognoserna för leveranserna av Pfizers vaccin är betydligt lägre för juli-augusti än 

för juni. Eftersom alla som vaccineras ska ha två doser med ett sexveckorsintervall 

innebär detta utmaningar för sommarperioden och att doser eventuellt måste 

reserveras till dos 2 av juni-leveransen. Påtryckningar på Folkhälsomyndigheten 
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sker för att få leveranserna under tredje kvartalet bekräftade snarast så att tydlig 

planering kan ske. Enbart mRNA-vaccin med en mycket komplicerad logistik 

kommer nu att vara tillgängligt i fas 4 och det kommer att vara mycket viktigt med 

en effektiv logistik så att inga doser kasseras. 

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 

minst 80 % i denna åldersgrupp ska ha fått en första dos vid månadsskiftet. När 

gruppen är färdigvaccinerad beror på hur många som vill vaccinera sig. 

Vaccinationer av LSS-brukare pågår, liksom viss personalvaccination. 

Fas 3 Vaccinering av invånare 60-64 år och 18-59 år med riskfaktorer startar 

nu gradvis 

Gruppen 60-64 år startar gradvis denna vecka. Ett brevutskick från primärvården 

till åldersgruppen sker under v 17. 

Kapacitet på sjukhusen kommer att användas för att inleda vaccination av 

riskgrupper som följs på sjukhus på grund av sin sjukdom.  

Riskgrupper yngre än 60 år som följs i primärvården identifieras i veckan för att 

kunna starta vaccination inom några veckor. Dessa personer kommer också att 

vaccineras som plan B för överblivna doser när gruppen 60-64 år vaccineras. 

Planering och förberedelser pågår för vaccinationer av socialt utsatta och svårnådda 

grupper och av personer med svår psykiatrisk sjukdom. 

Fas 4 Vaccinering av invånare 18-59 år utan riskfaktorer 
Startar i början av juni, vecka 22/23 

Även i fas 4 kommer vi att prioritera i åldersordning, med start av gruppen 50-59 

år, för att säkerställa att de mest behövande vaccineras först, samt för att få ett 

effektivt flöde då vaccintillgången är begränsad och endast mRNA-vaccin finns 

tillgängligt. 

Antal vaccinationsställen har, på grund av begränsad vaccintillgång, behövt 

begränsas, men alla upphandlade företag har erbjudits vaccinationsställen. Dessa är 

fördelade till alla kommuner i Skåne, med hänsyn taget till befolkningsstorlek.  

 

Fas 4 kommer att ta längre tid än ursprungligen beräknat då samtliga som 

vaccineras ska få två doser. 

Kommunikation 

Det är fortsatt stort fokus på direktkommunikation till de grupper som nu 

vaccineras. I sociala medier rullar just nu kampanjen #kavlauppärmen med syftet 

att förbereda det stora flertalet på att det snart är deras tur. Kampanjen kommer att 

följas upp efter hand med andra insatser, bland annat kommer Lunds 

studentsångare uppmärksamma detta under Valborg. Kampanjen är utformad så att 

den även kan spridas och delas i andra kanaler. 


