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Region Skånes genomförande av vaccinationer mot 
covid-19 

Information vecka 26, 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. 

Vi har nu nått nästan en miljon vaccinationer, 987 000 fram till den 29 juni. Nästan 
614 000 personer har vaccinerats med minst en dos, vilket motsvarar 55,6% av 
vuxna skåningar. Drygt 375 000 personer är fullvaccinerade med två doser 
(34,1%). Det finns problem med rapportering av doser från upphandlade aktörer, 
som delvis beror på tekniska problem, dels på fördröjning i registrering. Båda 
felkällor har följts upp och åtgärdas under veckan.  

Till och med vecka 25 hade ca 1 131 000 doser levererats ut, varav knappt 
744 000 till primärvården, drygt 179 000 till sjukhusen och knappt 208 000 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.   

Från 1 juli kan de som vaccinerats lada ner sitt vaccinationsbevis från e-
hälsomyndighetens tjänst Covidbevis.se. Uppgifterna hämtas från nationella 
vaccinationsregistret, NVR, varför särskilt fokus har lagts den senaste tiden på att 
få rapportering dit korrekt. Alla vaccinatörer syns inte på 1177.se, men eftersom 
alla rapporterar till NVR så ska alla som blivit vaccinerade kunna se sitt intyg.  

Vaccinationsplan 

Vaccinationer i fas 4 pågår i åldrarna 30 år och äldre hos upphandlade aktörer, 
samtidigt som vaccinationer med dos 2 i fas 2 och 3 pågår i hög fart.  
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Den 1 juli startar utåtriktade aktiviteter i samarbete med Länsstyrelsen, kommuner 
och frivilligorganisationer för att riktat nå grupper i område med lägre 
vaccinationstäckning.  

Leveransplanerna för Pfizer ges med bara 2 veckors framförhållning, vilket orsakar 
stora och svåra planeringsutmaningar. Leveranserna i juli kommer tyvärr att vara 
mindre än augusti och september. Detta kommer att påverka vaccinationstakten i 
sommar.  

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 4 Vaccinering av invånare 18-59 år utan riskfaktorer 
 
Det finns nu vaccinationsställen i alla Skånes 33 kommuner som 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 släpps övriga 
åldersgrupper på utifrån vaccintillgång och vaccinationsvilja i respektive 
åldersgrupp. Den 23 juni släpptes åldersgruppen från 30 år och den 30 juni öppnas 
för gruppen 25 år och äldre. Sannolikt kommer alla från 18 år att kunna erbjudas att 
boka tid från nästa vecka, men det beror på hur mycket nuvarande åldersgrupper 
bokar de närmsta dagarna. 

Enligt Folkhälsomyndigheten ska även 16- och 17-åringar erbjudas vaccinering. 
Det pågår planering för genomförande av detta, och mer information följer 
kommande vecka.   

Kommunikation 
Med start måndagen den 28 juni skickas ett vykort till åldersgruppen 30-39 år med 
uppmaningen att boka tid för vaccination.  
Från och med torsdagen den 1 juli börjar covidbeviset att gälla för resor inom EU. I 
samband med detta kommunicerar vi att det är vaccinatörernas ansvar att 
rapportera in till Nationella vaccinationsregistret inom sju dagar och att det e-
Hälsomyndigheten som ansvarar för att utfärda covidbeviset. 
I sociala medier fortsätter kampanjen riktad till personer som pratar arabiska, 
somaliska och farsi med gott resultat. Vi har nu nått drygt hälften av målgruppen 
35+.  
På uppdrag av regionerna gör Inera ett medieköp på nio språk under sex veckor 
med start i börjanav v.25. Syftet är att informera att man hittar kvalitetssäkrad 
information om vaccinationer mot covid-19 på 1177.se. 

 


