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Region Skånes genomförande av vaccinationer mot
covid-19
Information vecka 42, 2021
__________________________________________________________
Planeringen utgår från Folkhälsomyndighetens ”Nationell plan för vaccination mot covid19”. Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och tillgången på vaccin styr arbetet.

Status
Vaccinationer pågår i fas 4 genom vaccinationer på vårdcentraler. Samtidigt
fullföljer de upphandlade utförarna sitt vaccinationsuppdrag till och med oktober.
Vaccinationer för barn 12-15 år har inletts, liksom en tredje dos till personer på
särskilda boenden och de som är 80 år och äldre.
Både primärvård, upphandlade vaccinatörer och sjukhus genomför utåtriktade
aktiviteter för att öka vaccinationstäckningen i grupper vi har svårt att nå.
Vaccination med en tilläggsdos till vissa personer med mycket nedsatt
immunförsvar pågår via sjukhusen.
Drop-in-dagen den 16 oktober blev en stor framgång då över 11 000 personer
vaccinerades. Under föregående vecka vaccinerades totalt nästan 24 000 personer,
varav knappt 16 000 med första dosen.
Fram till och med 18 oktober har 81,6 procent av den vuxna befolkningen
vaccinerats med minst en dos och 78,6 procent är fullvaccinerade. Dessa siffror
inkluderar inte åldern 16-17 år. I den åldersgruppen har den senaste veckan 2 282
personer vaccinerats, varav 1 060 med första dosen. Totalt har 64,7 procent fått dos
1. Under första veckan vaccinerades 9 800 barn 12-15 år med sin första dos, och ca
1 000 personer på särskilda boenden vaccinerades med dos 3.
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
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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. Steg 1 avslutas i Region Skåne den 31 oktober. Sedan den 20 september
har primärvården ansvar för dos 1 hos de som ännu inte vaccinerat sig.

Vaccination av barn 12-15 år
Vaccinationer av barn 12-15 år startade på skolorna måndag 11 oktober.
Primärvården ansvarar för genomförandet av vaccinationerna, i nära samarbete
med skolorna.
Vi kommer erbjuda vaccination på skolan vid tre tillfällen med ca sex veckors
mellanrum, för att hålla dosintervall. Vi kommer därmed fånga även dem som
behövt lite längre tid för att bestämma sig, de som fyllt tolv år under uppehållet
samt de som varit sjuka vid första vaccinationstillfället. Vi har att ta hänsyn till lov,
ledigheter, PRAO och att barnen i vissa årskullar vaccineras med vaccin i
basprogrammet. Fram till och med v 43 kommer samtliga skolor, utom två, fått
besök av sin vårdcentral. De sista två skolorna kommer få besök under v 45.
I samverkan med kommunerna har nödvändiga riktlinjer tagits fram, och
information, samtyckesblanketter och hälsodeklarationer är nu distribuerade till
elever och vårdnadshavare. Vi har också översatt samtyckesblankett och
hälsodeklaration för att göra det så tryggs som möjligt för vårdnadshavare att
vaccinera sitt barn.
Samtycke från båda vårdnadshavare kommer att behövas. Undantag kan göras om
ungdomen bedöms vara mogen att själv fatta beslut om vaccination.

Riktade insatser för hög och jämlik vaccinationstäckning
På lördagen höll Skånes vårdcentraler öppet hus för vaccinering mot covid-19. Det
behövdes ingen bokning – det var bara att komma till någon av Skånes alla
vårdcentraler som höll öppet mellan 9 och 16. Under dagen valde 11 050 personer
att vaccinera sig, av dessa vaccinerades 9502 med dos 1 och 2, resterande 1548
med dos 3 (80 år och äldre).
På flera vårdcentraler var tillströmningen av människor så pass stor att
extrapersonal behövdes för att inte väntetiden skulle bli alltför lång. Redan från
start var det tydligt att erbjudandet om att vaccinera sig på en lördag på någon av
Skånes vårdcentraler lockade många. Tanken var att göra det enkelt vaccinera sig
och på så sätt locka dem som ännu inte vaccinerat sig till att få det gjort. Ett
personligt adresserat vykort skickades till åldersgruppen 16-40 år, där
vaccinationstäckningen fortfarande är alltför låg.
Sjukhus kommer att arrangera mobila vaccinationsteam för att riktat nå grupper
med låg vaccinationstäckning. Initialt kommer vaccination på gymnasieskolor att
prioriteras (startar med utgångspunkt från SUS denna vecka), och senare andra
platser där det finns möjlighet att nå grupper med låg vaccinationstäckning.
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Samarbete med Länsstyrelsen och frivilligorganisationer fortgår för att nå grupper
Region Skåne har svårt att nå.

Dos 3 till särskilda grupper
En tredje dos vaccin ska erbjudas till personer på särskilda boenden (SÄBO), de
som är 80 år och äldre, samt personer med av kommun beslutad omvårdande
hemtjänst samt hemsjukvård av sjuksköterska.
Vaccinationen på SÄBO påbörjades v 41. Planering pågår för korttidsboende och
växelvård. Ovaccinerad personal erbjuds vaccination i samband med
vaccinering på boendet. Inventering av patienter med hemsjukvård är igång
kommunerna. Planering pågår tillsammans med kommunerna för brukare med
hemtjänst.
Till personer som är 80 år eller äldre har kallelser börjat skickas ut för
vaccinationstider from v 42. I denna åldersgrupp går det att kombinera
influensavaccin med covid-vaccin, och vi planerar därför att erbjuda dem vid
samma tillfälle.
Det har väckts frågor huruvida personal kan få sin tredje dos om det blir vaccin
över. Det finns inget vetenskapligt stöd för en tredje dos i denna åldersgrupp, eller
när den i så fall ges bäst i förhållande till dos 2. Gruppen ingår inte i
Folkhälsomyndighetens rekommendation och det finns inte heller någon formell
indikation (det vore off-label att göra det). Personal ska alltså inte erbjudas tredje
dos i nuläget, inte heller av överblivna doser. I stället bör man i möjligaste mån
planera så att vaccin kan ges till ovaccinerade och alla andra grupper som ingår i
programmet nu.

Kommunikation
Skolvaccinationerna pågår och informationsmaterial, hälsodeklaration och
samtyckesblankett har distribuerats via skolornas informationskanaler till
vårdnadshavare. Allt material, även översatt, finns samlat på webbplatsen
Vårdgivare Skåne.
Det pågår fortsatt breda kommunikationsinsatser i sociala medier och i
kollektivtrafiken för att tydliggöra för invånarna att de ska vända sig till
vårdcentralerna för att bli vaccinerade. På-platsvaccinationer med den mobila
enheten lyfts på veckobasis i sociala medier.
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