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Region Skånes genomförande av vaccinationer mot
covid-19
Information vecka 23, 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, har gradvis inletts de senaste
tre veckorna. Denna vecka tillkommer ytterligare vaccinationsställen, och från
vecka 24 är alla vaccinationsställen i samtliga kommuner igång. I princip har fas 3
slutförts med första dosen, och fokus i primärvården ligger nu på att vaccinera
åldersgruppen 65+ med sin andra dos.
Snart har en halv miljon personer, runt 45% av vuxna skåningar fått minst en dos
vaccin. Fram till den 8 juni har det registrerats drygt 718 000 givna
vaccinationsdoser till 497 000 personer. Lite mer än 222 000 personer är
fullvaccinerade med två doser (20,3%). Doser givna av upphandlade aktörer finns
med i statistiken med viss fördröjning. Arbete pågår för att statistiken ska laddas
upp dagligen.
Till och med vecka 22 hade ca 838 000 doser levererats ut, varav knappt
626 000 till primärvården, drygt 150 000 till sjukhusen och knappt 62 000 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
Vaccinationer med dos 2 i fas 2 och 3 pågår samtidigt som fas 4 gradvis startats
upp.
Vårdcentralerna arbetar aktivt för att höja vaccinationstäckningen i socioekonomiskt svaga områden. Dessutom arbetar en grupp i Region Skåne
tillsammans med kommuner, frivilligorganisationer och Länsstyrelsen med att
planera riktade aktiviteter för bättre vaccinationstäckning.
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Fortfarande saknas en fastställd leveransplan för Pfizer i juli. Enligt avtal ska denna
levereras fyra veckor innan men denna gång är leveranserna osäkra in i det sista.
Aldrig tidigare har vi haft så dålig information om kommande leveranser.
Det är osäkert om vaccinet Curevac kommer att introduceras i Sverige, i så fall
kommer det inte förrän sent i juli.
Fas 3 Vaccinering av invånare 60-64 år och 18-59 år med riskfaktorer
Vaccinationerna av dos 1 i gruppen 60-64 är i princip slutförd, 84% har fått första
dosen ) Vaccinering av riskgrupper yngre än 60 år på vårdcentraler och sjukhus är
avslutad med dos 1 och vi nådde 73 % av identifierade riskpatienter.
Vaccinationer av personer i akut hemlöshet med dos 1 har avslutats och 496 doser
har getts.
Vaccinering av patienter inom sprutbytet pågår och avslutas denna vecka, hittills
har 154 vaccinerats med dos 1.
Riskpatienter inom psykiatrin avslutas denna vecka dos 1 och 482 doser har getts.
Fas 4 Vaccinering av invånare 18-59 år utan riskfaktorer
Denna fas har sedan två veckor startats gradvis genom elva vaccinationsställen.
Vecka 23 kommer de flesta vaccinationsställen vara igång, och vecka 24 ansluter
de sista så att alla Skånes 33 kommuner erbjuder vaccination i fas 4.
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. Första veckan uppkom stora
bokningsproblem, men det fungerade bättre förra veckan. Från denna vecka
kommer tider att släppas kontinuerligt. Det finns en preliminär tidplan för att
släppa på ytterligare åldersgrupper (i femårsintervall), men i praktiken avgör
vaccinationsviljan i respektive grupp när det går att öppna för nästa. Då tiderna inte
fylls släpps nästa på.
Det finns en aktuell plan på start av olika grupper på 1177.se. Starttiderna kan
ändras på kort varsel beroende på vaccinationsvilja och vaccininflöde.
Fas 4 kommer enligt de prognoser vi har just nu att ta längre tid än ursprungligen
beräknat, på grund av lägre vaccininflöde, och blir sannolikt inte slutförd förrän i
september.
För att underlätta för medborgaren att hitta lediga tider i samband med tidbokning
av covid-19 vaccination dos 1 har en visningsvy tagits fram i samarbete mellan
Digitalisering IT/MT och Koncernstab kommunikation. Denna visningsvy gjordes
tillgänglig 4 juni. Uppföljning visar att antalet besökande har varit enorm och slagit
alla tidigare rekord, detta utan påverkan på prestanda.
Vyn är uppdelad i tre nivåer:
1. Visa numerär av lediga tider per ort och vaccinatör
Region Skåne

3 (3)

2. I de eventuella fall det inte går att visa upp enligt punkt 1 finns
leverantören med i lista över valbara vaccinatörer
3. Lista med tillkommande vaccinatörer (interim)
Länk till websidan som visar bokningsöversikten med vaccinationsmottagningar.
Kommunikation
Under nästa vecka skickas vykort till åldersgruppen 40-49 år för att säkerställa att
alla nås av ett personligt vaccinationserbjudande. Tidpunkt för motsvarande utskick
till åldersgruppen 30-39 avgörs utifrån när vi är redo att släppa på denna
åldersgrupp. 20 av 33 kommuner kommer från vecka 23 att delta i kampanjen
kavla upp ärmen. Kommunerna erbjuds material i form av affischer, digitala tavlor
och underlag till sociala medier. Även de kommunala bostadsbolagen kommer att
använda sig av kavla upp ärmen-material.
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