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Region Skånes genomförande av vaccinationer mot 
covid-19 

Information vecka 27, 2021 
__________________________________________________________ 

Planeringen utgår från Folkhälsomyndighetens ”Nationell plan för vaccination mot covid-
19”. Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och tillgången på vaccin styr arbetet.  

Status 

Vaccinationer i fas 4, till personer utan riskfaktorer, är sedan ett par veckor i full 
gång i alla Skånes kommuner. Vaccinationer med dos 2 för fas 2-3 håller på att 
avslutas.  

Vi har nu nått nästan 1,1 miljoner doser. 1 097 300 fram till den 5 juli. Drygt 
660 000 personer har vaccinerats med minst en dos, vilket motsvarar 60% av vuxna 
skåningar. Nästan 440 000 personer är fullvaccinerade med två doser (40%). 
Problem med rapportering av doser från upphandlade aktörer, som delvis beror på 
tekniska problem, dels på fördröjning i registrering, har upptäckts och åtgärdats, 
men några kvarstår. Båda felkällor följs kontinuerligt upp.  

Till och med vecka 26 hade ca 1 249 000 doser levererats ut, varav knappt 
773 000 till primärvården, drygt 181 000 till sjukhusen och drygt 295 000 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 ladda ner sitt vaccinationsbevis från e-
hälsomyndighetens tjänst Covidbevis.se. Uppgifterna hämtas från nationella 
vaccinationsregistret, NVR. Alla vaccinatörer syns inte på 1177.se, men eftersom 
alla rapporterar till NVR så ska alla som blivit vaccinerade kunna se sitt intyg. 
Fördröjning i registrering gör att en del som blivit vaccinerade inte kan se sitt 
intyg. De ska i första hand kontakta vaccinatören, eller vid andra problem eller 
allmänna frågor e-Hälsomyndigheten.  

Vaccinationsplan 

Vaccinationer i fas 4 pågår i åldrarna 25 år och äldre hos upphandlade aktörer, 
samtidigt som vaccinationer med dos 2 i fas 2 och 3 avslutas. Från 6 juli öppnar 
även åldersgruppen från 18 år. 
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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. 

Riktade insatser för hög och jämlik vaccinationstäckning 

Förra veckan startade utåtriktade aktiviteter i samarbete med Länsstyrelsen, 
kommuner och frivilligorganisationer för att riktat nå grupper i områden med lägre 
vaccinationstäckning.  

Under tre månader kommer Länsstyrelsen Skånes samhälls- och 
hälsokommunikatörer att på uppdrag av Region Skåne erbjuda personer i skånska 
städer hjälp att boka covid-19-vaccination. Först ut är Helsingborg. Där sätts en 
informationshubb upp 8 och 12 juli, där även Helsingborgs stad och Röda Korset 
deltar. Nästa stad i turordningen är Lund.  

På den så kallade Provtagningsboden på Kryddgården i Malmö kan sedan 2 juli 
även vaccinationer ske baserat på drop in/kort-varsel, i syfte att kunna vaccinera 
grupper vi annars har svårt att nå.  

Fas 4 Vaccinering av invånare 18-59 år utan riskfaktorer 

Det finns vaccinationsställen i alla Skånes 33 kommuner som erbjuder vaccination 
i fas 4. Fördelning av vaccin sker baserat på antal invånare i respektive kommun 
och ”hörn” av Skåne (nordost, sydost, sydväst och nordväst). Viljan att boka tid för 
vaccination varierar mellan olika delar av Skåne, vilket gör att de lediga tiderna går 
åt olika fort. Det tål att påminnas om att man inte behöver vaccinera sig i sin 
kommun, utan det är fritt att vaccinera sig var som helst i Skåne.  

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 30 juni släpptes åldersgruppen från 25 år och den 6 juli öppnas 
för gruppen 18 år och äldre.  

Enligt Folkhälsomyndigheten ska även 16- och 17-åringar erbjudas vaccinering, 
vilket det pågår planering för.  

Kommunikation 

Från och med den 13 juli skickas ett vykort till åldersgruppen 18-29 år med 
uppmaningen att boka tid för vaccination.  

Nu när alla över 18 år kan boka sin vaccination riktar vi kommunikation mot unga 
vuxna. Med start denna vecka riktas informationen till denna grupp i sociala 
medier och via Skånetrafikens kanaler.  


