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Skånes genomförande av vaccinationer mot covid-19 

Information vecka 20, 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 

Vaccinationsarbetet är inne i en intensiv period med slutförande av fas 3 med 

åldersgruppen 60-64 år samt riskgrupper yngre än 60 år, samtidigt som 

förberedelser skett för fas 4, som startar med några vaccinationsställen denna 

vecka.  

Runt 36% av vuxna skåningar har fått minst en dos vaccin.  Fram till den 17 maj 

har det registrerats nästan 530 000 givna vaccinationsdoser till 400 000 personer. 

Det innebär att drygt 130 000 personer är fullvaccinerade med två doser (12%).  

Till och med vecka 19 hade knappt 585 000 doser levererats ut, varav knappt  

472 000 till primärvården och drygt 113 000 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.  

En handlingsplan för att uppnå bättre och likvärdig vaccinationstäckning även i 

socio-ekonomiskt svaga områden är under framtagande tillsammans med 

kommuner, Länsstyrelsen och frivilligorganisationer.   

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

Vaccinationerna av gruppen 60-64 pågår med hög hastighet, 89,1% har fått första 

dosen. Vaccinering av riskgrupper yngre än 60 år på vårdcentraler och sjukhus 

håller på att slutföras. 
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Region Skåne  

 

Denna vecka startar vaccinationer av personer i akut hemlöshet, vilket fortsätter 

även nästa vecka.  Vaccinering av patienter inom sprutbytet pågår och avslutas 

inom 2 veckor.   

För riskpatienter inom psykiatrin påbörjas vaccinering denna vecka och pågår ca 2 

veckor framåt. 

Fas 4 Vaccinering av invånare 18-59 år utan riskfaktorer 
Under veckan startar denna fas gradvis, 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 i åldersordning. 

 

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 

Starten av fas 4 inleddes med en bred kommunikationsinsats via pressmeddelande, 

information i sociala medier och andra digitala kanaler. Trycket på bokningen var 

mycket högt och tiderna tog snabbt slut. Olika åtgärder gjordes för att hantera det 

stora trycket kommunikativt, bland annat genom ett trafik- och servicemeddelande 

i radion och andra proaktiva medieaktiviteter.  

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 ett direktutskick, i omgångar, till alla. Invånare behöver inte 

invänta ett utskick för att boka sin vaccinationstid däremot behöver man hålla reda 

på när bokningsmöjligheten för den egna åldersgruppen startar på 1177.se.  

I veckan kommuniceras också kring restdoslistan dit invånare kan anmäla sig för 

att ta del av eventuella överblivna vaccindoser på sjukhusens 

vaccinationsmottagningar. Intresseanmälan riktar sig till 50-59-åringar som har 

möjlighet att infinna sig med kort varsel. 

 

 


