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Region Skånes genomförande av vaccinationer mot
covid-19
Information vecka 21, 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
Vaccinationer i fas 4, till personer utan riskfaktorer, inleddes i mindre skala under
förra veckan, genom att sex vaccinationsställen började vaccinera. Själva
vaccinationerna gick i stort sett bra, men vi har dragit många lärdomar som ger
förbättringar i allt från bokningsförfarande, till information och rutiner då fler
vaccinationsställen ansluts denna vecka. Vaccinationsarbetet är inne i en intensiv
period med slutförande av dos 1 i fas 3 med åldersgruppen 60-64 år samt
riskgrupper yngre än 60 år på vårdcentraler och sjukhus.
Runt 40% av vuxna skåningar har fått minst en dos vaccin. Fram till den 24 maj
har det registrerats nästan 588 000 givna vaccinationsdoser till 441 000 personer.
Det innebär att drygt 147 000 personer är fullvaccinerade med två doser (13,3%).
Doser givna av upphandlade aktörer finns med i statistiken med en veckas
fördröjning. Det innebär att de 13 650 doser som levererades ut till dem förra
veckan inte syns förrän tidigast 26 maj. De doserna är alltså inte med i statistiken
ovan.
Till och med vecka 20 hade ca 649 000 doser levererats ut, varav drygt
508 000 till primärvården, drygt 127 000 till sjukhusen och knappt 14 000 till de
upphandlade aktörerna. 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
Slutförande av fas 3 pågår samtidigt som fas 4 gradvis startas upp.
Arbetet med att höja vaccinationstäckningen i socio-ekonomiskt svaga områden är
initierat tillsammans med kommuner, frivilligorganisationer och Länsstyrelsen. En
gemensam handlingsplan är under framtagande.
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Moderna och Curvevac har sänkt sina leveransprognoser för juli och augusti. Detta
innebär att hela augusti kommer att behövas för att kunna ge samtliga skåningar
över 18 år en första dos vaccin.
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
avslutas denna vecka.
Vaccinationer av personer i akut hemlöshet har pågått i knappt en vecka. Man har
till dagens datum vaccinerat 195 personer i akut hemlöshet.
Vaccinering av patienter inom sprutbytet pågår och avslutas inom 1 vecka.
För riskpatienter inom psykiatrin påbörjas vaccinering denna vecka och pågår ca 2
veckor framåt.
Fas 4 Vaccinering av invånare 18-59 år utan riskfaktorer
Denna fas startade i mindre omfattning förra veckan med sex vaccinationsställen; i
Malmö, Ängelholm, Klippan, Arlöv, Lund och Kristianstad. Denna vecka
tillkommer Höör, Åhus, Helsingborg samt ett ställe till i vardera Malmö och Lund.
Vecka 23 kommer alla 57 vaccinationsställen i alla Skånes 33 kommuner vara
igång.
Fas 4, som består av de invånare som inte är definierade som riskgrupper, startade
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. Då gruppen var mycket stor i
förhållande till vaccintillgång, vilket orsakade problem vid bokning, övervägs
möjligheten att starta kommande grupper i mindre åldersintervall.
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
Fortsättningen av fas 4 har kommunicerats i breda kanaler via pressmeddelande,
information i sociala medier och andra digitala kanaler. Trycket på bokningen var
fortsatt mycket högt och tiderna tog snabbt slut.
Åtgärder för att hantera det stora trycket kommunikativt görs fortsatt, bland annat
tillsammans med it och i dialog med upphandlade leverantörer för att förbättra
bokningstjänsterna gentemot invånarna.
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 vykortsutskick, 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.
Förberedelser pågår för att starta en informationskampanj gentemot språkgrupperna
arabiska, somaliska och farsi. Denna påbörjas under juni månad.
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