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Skånes genomförande av vaccinationer mot covid-19
Information vecka 18, 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
En mycket omfattande arbetsinsats med vaccinationerna görs nu på vårdcentraler
och sjukhus i Skåne. Vi passerade förra veckan det nationella målet att minst 80%
av de som är 65 år eller äldre ska ha fått minst en dos vaccin, mer än två veckor
före utsatt tid. Vi har nu nått 85,2% i denna åldersgrupp och över 30% av vuxna
skåningar har fått vaccin. Fram till den 4 maj har det registrerats nästan 434 000
givna vaccinationsdoser till 334 000 personer. Det innebär att nästan 100 000
personer är fullvaccinerade med två doser (9%).
Till och med vecka 17 hade drygt 477 000 doser levererats ut, varav drygt
391 000 till primärvården och 86 000 till sjukhusen. Alla utlevererade doser
används så fort det går, men logistik och planering gör att det finns en skillnad
mellan inlevererade, utlevererade och givna doser.
Vaccinationsplan
Fas 3 har inletts genom att vårdcentralerna förra veckan påbörjade vaccinering av
åldersgruppen 60-64 och sjukhusen började erbjuda vissa riskgrupper i fas 3
vaccin. Efterhand som 60-64 år blir klara, fokuseras det i primärvården på
riskgrupper under 60 år.
Vi har noterat att det är betydligt lägre vaccinationstäckning i vissa socioekonomiskt svaga områden, och har därför inlett dialog med kommuner kring hur
vi kan arbeta tillsammans för att få fler att vaccinera sig i dessa områden.
Vaccinleveranserna för juli-augusti är betydligt lägre än för maj-juni. Detta är
problematiskt för takten i fas 4.
Fas 2
Slutförande av vaccinationer av äldre i fas 2 prioriteras och vaccination av
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åldersgruppen 65+ pågår i hög hastighet. När gruppen är färdigvaccinerad beror på
hur många som vill vaccinera sig.
Vaccinationer av LSS-brukare, liksom viss personalvaccination, pågår och första
dosen förväntas slutföras denna vecka. Intresseanmälan för personal stängde 30
april.
Fas 3 Vaccinering av invånare 60-64 år och 18-59 år med riskfaktorer har
startat gradvis
Gruppen 60-64 år fick förra veckan brev med inbjudan att boka tid, och
vaccinationerna har kommit igång med hög hastighet. Riskgrupper yngre än 60 år
har i viss mån startat upp på vårdcentralerna, vilket kommer att fortgå under de
kommande veckorna.
Sjukhusen har inlett vaccination av riskgrupper som följs där på grund av sin
sjukdom.
Förberedelser pågår för vaccinationer av socialt utsatta och svårnådda grupper och
av personer med svår psykiatrisk sjukdom. Skåne stadsmission kommer påbörja
vaccinering av personer i akut hemlöshet under v 20.
Fas 4 Vaccinering av invånare 18-59 år utan riskfaktorer
Denna fas startar gradvis, i mån av vaccintillgång, från vecka 20, för att vara i full
gång vecka 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 enligt de prognoser vi har just nu att ta längre tid än ursprungligen
beräknat, och blir sannolikt inte slutförd förrän i september.
Kommunikation
Det är fortsatt stort fokus på direktkommunikation till de grupper som nu
vaccineras. I sociala medier lyfts kampanjen #kavlauppärmen med syftet att
förbereda det stora flertalet på att det snart är deras tur. Fullt fokus ligger också på
kommunikationsplaneringen inför fas 4 där vi avser att kombinera breda
kommunikationsinsatser med mer specifika kommunikationsinitiativ och -kanaler
för att nå de grupper som identifierats som svårnådda. Ett exempel är en planerad
kommunikationskampanj för att nå personer som pratar arabiska, farsi och
somaliska.
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