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Region Skånes genomförande av vaccinationer mot 
covid-19 

Information vecka 25, 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 

Vaccinationer i fas 4, till personer utan riskfaktorer, är sedan förra veckan i full 

gång i alla Skånes kommuner. Vaccinationer med dos 2 för fas 2-3 pågår i stor 

omfattning, särskilt på vårdcentraler, som har stora volymer. 

Fram till den 22 juni har det registrerats ca 902 000 givna vaccinationsdoser till 

575 000 personer. Således har 52,1% av vuxna skåningar fått minst en dos vaccin. 

Nästan 330 000 personer är fullvaccinerade med två doser (30%). Det finns 

problem med rapportering av doser från upphandlade aktörer. Bara hälften av dessa 

doser syns i nationell statistik, och det är också viss fördröjning i regionens statistik 

från dessa. Om alla givna doser hade synts i nationell statistik hade Skåne legat 

drygt 4 procentenheter högre i vaccinationstäckning. Intensivt arbete pågår för att 

rapportering och statistik ska bli korrekt och utan dröjsmål. 

Till och med vecka 24 hade ca 1 042 000 doser levererats ut, varav drygt 

712 000 till primärvården, drygt 173 000 till sjukhusen och knappt 157 000 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 i fas 4 pågår i åldrarna 35 år och äldre hos upphandlade aktörer, 

samtidigt som vaccinationer med dos 2 i fas 2 och 3 pågår i hög fart.  

Vårdcentralerna arbetar aktivt för att säkerställa att de kan vaccinera grupper som 

vi har svårt att nå.  Det är under sommaren avsatt 80 000 doser för vårdcentralerna 

under sommaren. Dessutom arbetar en grupp i Region Skåne tillsammans med 

kommuner, frivilligorganisationer och Länsstyrelsen med att planera riktade 
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aktiviteter för bättre vaccinationstäckning i dessa grupper. Föreningsliv och 

idéburen sektor har nu påbörjat lokala projekt för att nå dessa grupper.  

Leveransplanerna för Pfizer ges med bara 2 veckors framförhållning. Detta 

kommer att orsaka stora och svåra planeringsutmaningar. Leveranserna i juli 

kommer tyvärr att vara mindre än augusti och september. Detta kommer att 

påverka vaccinationstakten i sommar. Det är osäkert om vaccinet Curevac kommer 

att introduceras i Sverige, i så fall kommer det inte förrän sent i juli.  

Vaccinet från Astra Zeneca kommer fortsatt att användas till gruppen 65 år och 

äldre enligt rekommendation från FOHM. De upphandlade aktörerna använder 

därför både Pfizer och Astra samt en del av dem även Moderna. 

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, 92% har fått första 

dosen och närmare 70% är fullvaccinerade.  

Vaccinationer av personer i akut hemlöshet med dos 1 har avslutats och 496 doser 

har getts. Dos 2 är nu påbörjad. Gruppen i akut hemlöshet visar stor vilja att även ta 

emot dos 2, av 160 dos 2 har endast 7 individer ej kommit. 

Vaccinering av patienter inom sprutbytet med dos 1 är avslutad och dos 2 är nu 

påbörjad. 

Riskpatienter inom psykiatrin är avslutad och 482 doser har getts. Dos 2 har 

påbörjats. 

Fas 4 Vaccinering av invånare 18-59 år utan riskfaktorer 
Förra veckan anslöt de sista vaccinationsställena så att alla Skånes 33 kommuner 

nu erbjuder vaccination i fas 4.  

Då vårdcentraler och sjukhus avslutat dos 1 för fas 2 och 3 erbjuds även de som är 

60 år och äldre som ännu inte vaccinerat sig att boka tid hos utförare i fas 4. De 

som är äldre än 65 erbjuds Astra Zenecas vaccin.  

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 släpps övriga 

åldersgrupper på utifrån vaccintillgång och vaccinationsvilja i respektive 

åldersgrupp. Gruppen 35-39 släpptes på förra veckan och den 23 juni släpps även 

åldersgruppen från 30 år på.  

För att underlätta för medborgaren att hitta lediga tider i samband med tidbokning 

av covid-19 vaccination har en visningsvy tagits fram.   

Vyn är uppdelad i tre nivåer:  

1. Visar antal lediga tider per ort och vaccinatör  

2. I de fall underlaget inte bedöms tillräckligt säkerställt eller det finns 

misstänkte fel flyttas vaccinatörer ned till att det kan finnas lediga tider. På 

samma sätt kan vaccinatörer flyttas upp till att åter visa lediga tider per ort 

och vaccinatör när underlaget säkerställts.  

3. Vaccinatörer som är fullbokade presenteras i en separat nivå.  
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Länk till websidan som visar bokningsöversikten med vaccinationsmottagningar. 

Kommunikation 

Med start måndagen den 28 juni skickas ett vykort till åldersgruppen 30-39 år med 

uppmaningen att boka tid för vaccination. I sociala medier pågår sedan en vecka 

tillbaka en kampanj riktad till personer som pratar arabiska, somaliska och farsi. 

Gensvaret har varit mycket positivt och genererat ett stort engagemang i form av 

många delningar och kommentarer.  Kampanjen har också bidragit till att fler hittat 

in till vaccinationsinformation på 1177.se.  Flera nationella 

kommunikationsinitiativ från Folkhälsomyndigheten och Inera kommer att 

komplettera det som görs i Region Skåne under hela sommarperioden.  

 

 

https://skane.addprocloud.se/Supportsidor/lediga-vaccintider/#navigation-link-1

