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Region Skånes genomförande av vaccinationer mot 
covid-19 

Information vecka 36, 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 vuxna personer utan riskfaktorer, pågår i alla 

åldersgrupper i alla Skånes kommuner. Vaccination med en tilläggsdos till vissa 

personer med mycket nedsatt immunförsvar påbörjades 1 september.  

Tillgången på tider för att boka vaccination är fortsatt god, och det finns i 

förhållande till efterfrågan god tillgång till vaccin.  

Fram till 6 september har 79,3% av den vuxna befolkningen vaccinerats med minst 

en dos och 72,7% är fullvaccinerade.  

Ovanstående siffror exkluderar 16-17 år. I den åldersgruppen har 49,3% fått en 

första dos.  

Vaccinationsviljan verkar inte lika stor i yngre åldersgrupper som äldre. Mönstret 

är liknande på nationell nivå. 

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.  

Region Skåne befinner sig i steg 1 i slutförandet av massvaccinationen, i fjärde och 

sista fasen. Vaccinationer pågår i åldrarna 16 år och äldre hos upphandlade aktörer.  
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Steg 1 avslutas i Region Skåne 31 oktober. De upphandlade vaccinatörerna 

vaccinerar med dos 1 fram till 19 september och dos 2 till siste oktober. På 

motsvarande sätt har primärvården ansvar för dos 1 hos de som ännu inte 

vaccinerat sig från 20 september.  

Pågående vaccinationsprojekt avslutas i samband med att steg 1 avslutas. Region 

Skåne har gett Primärvården i uppdrag att säkerställa vaccinationer i steg 2. 

Projektledningsgruppen har inlett dialog med primärvårdsförvaltningen för att 

säkerställa en smidig och säker övergång. 

Projektledningsgruppen fortsätter i väntan på överlämning förberedelser för olika 

möjliga scenarier i steg 3 med en tredje dos till vissa grupper samt för eventuellt 

beslut om vaccination av barn 12-15 år.  

Riktade insatser för hög och jämlik vaccinationstäckning 

Intresset för kommunerna har ökat sista veckorna, där de på ett mycket positivt sätt 

tar olika initiativ för att öka vaccineringen i grupper med lägre täckning. Det är av 

och till en utmaning att koordinera detta arbete då det berör 33 kommuner, 160 

vårdcentraler och 17 upphandlade aktörer. Till detta kommer ett engagerat 

civilsamhälle och idéburen sektor.  

Det sker strukturerade avstämningsmöten med kommuner som verkar halka efter i 

täckning eller där kommunen önskar en avstämning. En struktur och process kring 

detta arbete har tagits fram och implementerats. 

Det sker en uppsjö med lokala initiativ och aktiviteter i ämnet och dessa redovisas 

inte här.  

Kommunikation 

Kommunikationsplaneringen framåt kommer att handla mindre om breda 

kommunikationsinsatser och mer om att stödja de initiativ som pågår kring en hög 

och jämn vaccinationstäckning. Vi inväntar också Folkhälsomyndighetens 

kommande kommunikationsplanering för att samordna Region Skånes 

kommunikationsaktiviteter i enlighet med denna. 


