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Skånes genomförande av vaccinationer mot covid-19
Information vecka 19, 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
Vaccinationsarbetet är inne i en intensiv period i fas 3 med åldersgruppen 60-64 år
samt riskgrupper yngre än 60 år, samtidigt som tidigare faser kompletteras och
förberedelser sker för fas 4. Runt 34% av vuxna skåningar har fått minst en dos
vaccin. Fram till den 11 maj har det registrerats nästan 490 000 givna
vaccinationsdoser till 375 000 personer. Det innebär att nästan 115 000 personer är
fullvaccinerade med två doser (10,4%).
Till och med vecka 18 hade knappt 540 000 doser levererats ut, varav drygt
434 000 till primärvården och drygt 105 000 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 pågår med vaccinering av åldersgruppen 60-64 på vårdcentral och personer i
vissa riskgrupper på sjukhus och vårdcentraler. Efterhand som 60-64 år blir klara,
fokuseras det i primärvården på riskgrupper under 60 år.
Vi har noterat att det är lägre vaccinationstäckning i vissa socio-ekonomiskt svaga
områden, och det pågår ett arbete med kommunerna kring hur vi kan arbeta
tillsammans för att få fler att vaccinera sig i dessa områden. Det kan handla om att
exempelvis identifiera rätt kanaler för information, men också insatser som
underlättar att boka tid.
Vaccinleveranserna för juli-augusti är betydligt lägre än för maj-juni. Detta är
problematiskt för takten i fas 4.
Fas 2
Slutförande av vaccinationer åldersgruppen 65+ pågår. Nästan 88% har nu fått en
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första dos. När gruppen är färdigvaccinerad beror på hur många som vill vaccinera
sig.
Vaccinationer av LSS-brukare är avslutad och har fungerat väl. Uppfattningen är
att vi haft mycket god täckning när det gäller att identifiera dem samt att även hög
vaccinationsvilja har rått. Objektiva data går inte att ta fram då vi inte bokför
vaccinering på den typen av variabler. Enstaka brukare som ångrat sig eller som
missats vaccineras via vårdcentralerna.
Fas 3 Vaccinering av invånare 60-64 år och 18-59 år med riskfaktorer har
startat gradvis
Vaccinationerna av gruppen 60-64 har kommit igång med hög hastighet, 62% har
fått första dosen. Riskgrupper yngre än 60 år har startat upp på vårdcentralerna,
vilket kommer att fortgå under de kommande veckorna. Sjukhusen vaccinerar vissa
riskgrupper som följs där på grund av sin sjukdom. Det har varit generellt svårt att
nå riskgrupperna och vårdcentraler och sjukhusen lägger ner mycket kraft för att
erbjuda dem vaccin.
När det gäller de i akut hemlöshet så kommer de börja vaccineras vecka 20, sedan
fortsätter vaccineringen under vecka 21. Vidare har vaccinering av patienter inom
sprutbytet börjat i Helsingborg denna vecka och i Kristianstad och Malmö
kommande vecka.
Psykiatrin har inventerat sina riskpatienter och kan notera att många redan erbjudits
vaccin. Dock har man identifierat en mindre grupp ovaccinerade på ca 600
individer som erbjuds vaccin under kommande vecka.
Fas 4 Vaccinering av invånare 18-59 år utan riskfaktorer
Denna fas startar gradvis från vecka 20, för att vara i full gång vecka 23. Initialt
kommer sex vaccinationsställen att finnas; i Malmö, Ängelholm, Klippan, Arlöv,
Lund och Kristianstad. Vecka 21 tillkommer Höör, Åhus, Helsingborg samt ett
ställe till i vardera Malmö och Lund.
Fas 4, som består av de invånare som inte är definierade som riskgrupper, kommer
att starta med den äldsta åldersgruppen, 50-59 år, eftersom det finns vetenskapligt
stöd för att denna grupp har högre risk vid insjuknande i covid-19. Därefter
kommer övriga åldersgrupper i fas 4 erbjudas vaccin iordning från äldre till yngre.
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
I samband med att fas fyra startar under vecka 20 planeras en bred
kommunikationsinsats via pressmeddelande, information i sociala medier och
andra digitala kanaler. När alla vaccinationsställen är öppna under vecka 23
kommer vi att kommunicera på olika sätt får att nå målgrupperna. Det blir en
kombination av bred kommunikation och direktutskick för att säkerställa att vi når
ut med ett vaccinationserbjudande till alla. Invånare behöver inte invänta ett
utskick för att boka sin vaccinationstid däremot behöver man hålla reda på när
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bokningsmöjligheten för den egna åldersgruppen startar. Detta kommer att framgå
tydligt på bland annat 1177.se.
I sociala medier rullar fortsatt #kavlauppärmen med syftet att förbereda det stora
flertalet på att det snart är deras tur. Många lokala kändisar och idrottsprofiler är
beredda att kavla upp sin ärm.
I nästa vecka kommer det vara möjligt för invånare att anmäla sig till restdoslista
för vaccination på vaccinationsmottagningarna på sjukhusen. Syftet är att rädda
eventuella restdoser av vaccin från kassation och riktar sig till 50-59 åringar som
har möjlighet att infinna sig med kort varsel. Intresseanmälan görs via länk på
1177.
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