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Region Skånes genomförande av vaccinationer mot 
covid-19 

Information vecka 38, 2021 

__________________________________________________________ 

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

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

Status 

Denna vecka går huvudansvaret för 1 över från de upphandlade aktörerna till 

primärvården.  Upphandlade utförare kommer att fortsätta att fullfölja dos 2 och 

vissa planerade utåtriktade vaccinationer mot skolor och andra evenemang. 

Vaccination med en tilläggsdos till vissa personer med mycket nedsatt 

immunförsvar pågår via sjukhusen.  

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

förhållande till efterfrågan god tillgång till vaccin. Det pågår och planeras för en 

rad aktiviteter för att säkerställa att vi får en så hög och jämlik 

vaccinationstäckning som möjligt.  

Den senaste veckan har det givits 21 600 vaccinationer, varav 6 600 med dos 1.  

Fram till 20 september har 80,5% av den vuxna befolkningen vaccinerats med 

minst en dos och 75,6% är fullvaccinerade. Dessa siffror inkluderar inte åldern 16-

17 år. I den åldersgruppen har den senaste veckan 4 500 personer vaccinerats, 

varav knappt ett tusen med första dosen. Totalt har 57% fått dos 1.  

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

är liknande på nationell nivå. Detta har föranlett särskilt riktade insatser, t.ex. till 

vissa gymnasieskolor.  

En drastisk minskning av efterfrågan på vaccination i augusti och en begränsad 

hållbarhet på vaccinet innebär att vaccin i vissa fall kan behöva kasseras.  

Stora svängningar i efterfrågan och vaccinets egenskaper gör planeringen 

komplicerad. Regelbundna avstämningar med leverantörerna har genomförts 

genom hela vaccinationsinsatsen för att undvika stora lager och leveranser har 

styrts om när det vara möjligt.  Fler kassationer kan vara att vänta framöver 

eftersom varje stick nu kräver ett mer uppsökande arbete.  
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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.  

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.  

Steg 1 avslutas i Region Skåne 31 oktober. De upphandlade vaccinatörerna 

vaccinerar med dos 1 fram till 19 september (med viss glidande övergång) 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 och primärvårdsförvaltningen har en pågående dialog för 

att säkerställa en smidig och säker övergång. 

Vaccination av barn 12-15 år 

Folkhälsomyndigheten har tagit beslut att även barn 12-15 år ska erbjudas 

vaccination. Eftersom vaccinet har indikation från 12 år, så måste barnet ha fyllt 12 

år för att inkluderas. Vaccineringen kommer att starta v 41. 

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 och 

elevhälsan. Inventering av skolor och antal elever per skola pågår och riktlinjer är 

under utarbetande. Riktlinjerna planeras vara klara i slutet på v 39. 

Riktade insatser för hög och jämlik vaccinationstäckning 

För att riktat nå åldersgrupper med relativt lägre vaccinationstäckning planeras ett 

riktat utskick i åldersgruppen 16-40 med erbjudande från den vårdcentral där de är 

listade om drop-in-vaccination. Samma datum väljs för alla vårdcentraler i hela 

Skåne, vilket möjliggör gemensam kopplad kommunikation.  

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 

fotbollsmatcher och andra sportevenemang, vid religiösa sammanhang (både 

kristna och muslimska), bilträff, vuxenskolor, SFI, föreningar och inte minst 

https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/vaccinationer/
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gymnasieskolor. Dialoger pågår med företrädare för kommuner baserade på 

specifik lokal vaccinationsstatistik som grund för planerade insatser.  

Kommunikation 

Inför primärvårdens övertagande den 20 september pågår breda 

kommunikationsinsatser i sociala medier och i kollektivtrafiken som tydliggör för 

invånarna vart de ska vända sig nu. Ett personligt adresserat vykort som informerar 

om vårdcentralernas drop-in-dag landar i början på oktober i brevlådorna hos ca 

470 000 16-40 åringar. Kommunikationsplaneringen fortsätter också att stödja de 

initiativ som pågår kring en hög och jämn vaccinationstäckning. 

 


