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Region Skånes genomförande av vaccinationer mot 
covid-19 

Information vecka 40, 2021 

__________________________________________________________ 

Planeringen utgår från Folkhälsomyndighetens ”Nationell plan för vaccination mot covid-

19”. Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och tillgången på vaccin styr arbetet.  

Status 

Vaccinationer pågår i fas 4 genom vaccinationer på vårdcentraler. Samtidigt 

fullföljer de upphandlade utförarna sitt vaccinationsuppdrag till och med oktober. 

Både primärvård, upphandlade vaccinatörer och sjukhus genomför utåtriktade 

aktiviteter för att öka vaccinationstäckningen i grupper vi har svårt att nå. 

Vaccination med en tilläggsdos till vissa personer med mycket nedsatt 

immunförsvar pågår via sjukhusen.  

Förra veckan vaccinerades 14 236 personer, varav knappt 2 500 med första dosen.  

Det innebär ett fortsatt kraftigt fall i efterfrågan på dos 1, trots många utåtriktade 

aktiviteter. Vissa vårdcentraler har haft bristande tillgänglighet, vilket måste 

åtgärdas. 

Fram till och med 4 oktober har 80,9 procent av den vuxna befolkningen 

vaccinerats med minst en dos och 77,3 procent är fullvaccinerade. Dessa siffror 

inkluderar inte åldern 16-17 år. I den åldersgruppen har den senaste veckan 3 100 

personer vaccinerats, varav 430 med första dosen. Totalt har nästan 61 procent fått 

dos 1.  

Fördjupad statistik över vaccinationerna i Region Skåne finns på 

Lägesbild covid-19 i Skåne: Vaccinationer (skane.se) 

 

Vaccinationsplan 

Folkhälsomyndigheten delar upp vaccinationsarbetet i fyra steg, där steg 1 är 

breddvaccination av hela befolkningen, steg 2 är fortsatt tillgänglighet till 

vaccination för att uppnå en hög och jämlik vaccinationstäckning, steg 3 en 

eventuell tredje dos till delar av eller hela befolkningen och steg 4 som är ett 

långsiktigt vaccinationsprogram mot covid-19.  

https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/vaccinationer/
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Region Skåne befinner sig i steg 1 i slutförandet av massvaccinationen, i fjärde och 

sista fasen. Steg 1 avslutas i Region Skåne den 31 oktober. Sedan den 20 september 

har primärvården ansvar för dos 1 hos de som ännu inte vaccinerat sig.  

Vaccination av barn 12-15 år 

I Skåne utgör gruppen, 12-15 år, av 67 396 individer. Vaccineringen kommer att 

starta vecka 41. Eftersom vaccinet har indikation från 12 år, så måste barnet ha fyllt 

12 år för att inkluderas. 

Region Skåne arbetar tillsammans med kommunförbundet och kommunerna i 

Skåne med förberedelser för dessa vaccinationer.  Med utgångspunkt från barnens 

bästa planeras vaccinationerna ske på skolorna. Detta för att barnen ska slippa 

lämna skolan och missa så lite lektionstid som möjligt, men också för att skapa 

möjligheter för att uppnå god vaccinationstäckning. Primärvården kommer att 

ansvara för genomförandet av vaccinationerna, i nära samarbete med skolorna.  

I samverkan med kommunerna har nödvändiga riktlinjer tagits fram, och 

information, samtyckesblanketter och hälsodeklarationer distribueras nu till elever 

och vårdnadshavare.  

Samtycke från båda vårdnadshavare kommer att behövas. Undantag kan göras för 

15-åringar om personen bedöms vara moget att själv fatta beslut om vaccination.  

 

Riktade insatser för hög och jämlik vaccinationstäckning 

För att riktat nå åldersgrupper med lägre vaccinationstäckning sker ett riktat 

utskick i åldersgruppen 16-40 med erbjudande om drop-in-vaccination från den 

vårdcentral där de är listade. Samma datum väljs för alla vårdcentraler i hela 

Skåne, vilket möjliggör en gemensam kommunikationsinsats.  

Det pågår också ett aktivt uppsökande arbete för att nå ut med vaccinationer till 

grupper med lägre vaccinationstäckning, både genom upphandlade aktörer, 

vårdcentraler och insatser från sjukhus. Det rör sig om allt från vaccinationer vid 

sportevenemang, vid religiösa sammanhang (både kristna och muslimska), 

vuxenskolor, SFI, föreningar och inte minst gymnasieskolor. Dialoger pågår med 

företrädare för kommuner baserade på specifik lokal vaccinationsstatistik som 

grund för planerade insatser.  

Med tanke på att vaccinationstakten avtar så planeras för förstärkta insatser särskilt 

mot yngre åldersgrupper med vaccinationer på gymnasieskolor, universitet och 

högskolor, samt arbetsplatser med många medarbetare i yngre åldrar. Det planeras 

också insatser för att kunna erbjuda ovaccinerade personer i kontakt med hälso- 

och sjukvård av annan anledning, vaccination på plats.  
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Dos 3 till särskilda grupper 

En tredje dos vaccin ska erbjudas till personer på särskilda boenden, de som är 80 

år och äldre, samt personer med av kommun beslutad omvårdande hemtjänst samt 

hemsjukvård.  

Boenden på särskilda boenden är en prioriterad grupp och projektledningen arbetar 

efter målet att kunna starta vaccinationer för denna målgrupp vecka 41. Denna 

vecka färdigställs vägledningen med kommunerna och vägledningen till 

vårdcentralerna inför dos 3. Kommunerna inventerar antalet individer på SÄBO 

och i hemsjukvården som vill bli vaccinerade. 

Personer som är 80 år eller äldre kommer att få en kallelse med erbjudande om 

vaccination. I denna åldersgrupp går det att kombinera influensavaccin med covid-

vaccin, och vi planerar därför att erbjuda dem vid samma tillfälle. De som bor på 

särskilda boenden och har hemsjukvård ska ha ett annat influensavaccin, som 

tyvärr inte går att ge samtidigt. För dessa grupper erbjuds först vaccin mot covid, 

och sedan minst en vecka senare influensavaccin. 

Kommunikation 

Det pågår också planering för att möta de kommunikationsbehov som uppkommer 

i samband med att 12-15-åringarna ska vaccineras på skolorna. 

Folkhälsomyndighetens infoblad, samtyckesblankett och hälsodeklaration 

distribueras via skolornas kanaler. Folkhälsomyndighetens infoblad kommer också 

att översättas till flertalet språk. Allt material finns samlat på webbplatsen 

Vårdgivare Skåne.  

Det pågår fortsatt breda kommunikationsinsatser i sociala medier och i 

kollektivtrafiken för att tydliggöra för invånarna att de nu ska vända sig till 

vårdcentralerna för att bli vaccinerade. Ett personligt adresserat vykort som 

informerar om vårdcentralernas drop-in-den 16 oktober skickas till ca 440 000 16-

40 åringar. Vykortet landar i brevlådorna den 7 och 8 oktober.  

 

 


