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Region Skånes genomförande av vaccinationer mot 
covid-19 

Information vecka 46, 2021 

__________________________________________________________ 

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

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

Status 

Vaccinationer i åldersgruppen 65 år och äldre samt kommunal 

äldreomsorgspersonal har börjat, och kommer att ske under en intensiv period fram 

till jul, då alla över 65 år bör ha fått en tredje dos. Dessa vaccinationer kommer att 

ske såväl i primärvården som på sjukhusens vaccinationsmottagningar.  

Vaccinationer för barn 12-15 har genomförts med en första runda av tre på alla 

skolor. Alla personer med nedsatt immunförsvar har erbjudits en extra dos, 

boenden på alla SÄBO har erbjudits dos 3, vaccinationer för personer i eget boende 

med hemtjänst och hemsjukvård, samt de som är 80 år och äldre pågår, och det 

sker utåtriktade aktiviteter med information och drop-in, bland annat på sportevent, 

gallerior, mötesplatser och skolor för att nå grupper som annars är svåra att nå med 

dos 1 och dos 2.  

Fram till och med 15 november har 82,5 procent av den vuxna befolkningen 

vaccinerats med minst en dos och 80 procent är fullvaccinerade. Dessa siffror 

inkluderar inte åldern 16-17 år. I den åldersgruppen har totalt drygt 22 000 

personer vaccinerats med första dosen, motsvarande 70 procent. Sammantaget har 

drygt 36 000, 54 procent av barn i åldern 12-15 år, vaccinerats med sin första dos. 

Nästan 40 000 av de som är 80 år och äldre har vaccinerats med sin tredje dos, 

vilket motsvarar 53 procent av de som tidigare fått två doser.  

Fördjupad statistik över vaccinationerna i Region Skåne finns på 

Lägesbild covid-19 i Skåne: Vaccinationer (skane.se) 

Vaccinationsplan 

Vaccination av barn 12-15 år 

Vaccinationer av barn 12-15 år har genomförts på Skånes skolor med en första 

runda av tre. Arbetet på skolorna är nu i full gång med information till elever och 

vårdnadshavare inför besök två av vårdcentralen, som startar v 47.  

https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/vaccinationer/
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Information delas ut till alla i berörd ålder för att möjliggöra ställningstagande till 

vaccination mot covid-19.  

Riktade insatser för hög och jämlik vaccinationstäckning 

Både primärvård och sjukhus genomför utåtriktade aktiviteter för att öka 

vaccinationstäckningen i grupper vi har svårt att nå.   

Alla sjukhusförvaltningar har mobila team för att kunna göra uppsökande 

verksamhet. Samtliga gymnasieskolor har fått ett erbjudande om vaccinering på 

plats. Besök har genomförts och är inplanerade kontinuerligt framöver.  

Dos 3 till särskilda grupper 

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation pågår nu vaccinering enligt 

nedanstående lista: 

1. Personer som är boende på särskilda boenden för äldre (SÄBO) 
- I denna grupp har nu alla erbjudits vaccin.  

2. Individer med hemtjänst med omvårdnadsbehov och eller hemsjukvård 

- Vaccination av patienter med hemsjukvård av kommunal sjuksköterska 

påbörjades v 43 både i hemmet och på vårdcentralen. Personer med hemtjänst 

med omvårdande insatser har fått information och kan boka in tider för 

vaccination. 

3. Övriga individer som är 80 år eller äldre 

- Personer 80+ har fått kallelse och vaccineras nu på vårdcentralerna 

4. Individer som är 65 till 79 år 
- har påbörjats tillsammans med influensavaccinationen.  

5. Personal verksamma vid SÄBO, inom hemtjänst och/eller inom hemsjukvård 
- denna grupp kommer att vaccineras av vårdcentralen i samband med att 

boende/patienter vaccineras på SÄBO. Planering och samverkan sker lokalt.  

Sjukhusen har satt upp vaccinationsmottagningar för grupp 4 och 5, för att utöka 

kapaciteten för dessa grupper och säkerställa en god tillgänglighet. Bokning kan 

ske såväl på vårdcentral som sjukhus.  

Plan för att undvika att kassera doser 

För att undvika kassation av vaccin har det givits instruktioner om att överblivna 

doser utnyttjas genom att individer i beslutad prioritetsordning erbjuds eventuella 

restdoser, i enlighet med riktlinjen: hantering-av-restdoser-av-vaccin-mot-covid-

19.pdf (skane.se)   

Alla vaccinerade enheter ska ha en plan för restdoser för att undvika att 

vaccindoser kasseras. Det finns många personer i målgrupper över 65 år som nu 

rekommenderas vaccination med tredje dos. Dessa grupper är mycket vanliga 

patienter både på vårdcentraler och sjukhus. Därmed finns stort underlag för 

restdoser. Det finns vårdcentraler som på kort varsel aktivt kallat in kommunal 

äldreomsorgspersonal för att ge restdoser.   

 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/vaccination/covid/hantering-av-restdoser-av-vaccin-mot-covid-19.pdf?highlight=restdoser
https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/vaccination/covid/hantering-av-restdoser-av-vaccin-mot-covid-19.pdf?highlight=restdoser
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Alla vaccinerande enheter ska ha en plan för hantering av restdoser inom gällande 

prioriterade grupper för att undvika kassation.  

Om restdoser kvarstår trots försök att nå personer enligt gällande 

prioriteringsordning beslutar verksamhetschef om användning av dessa restdoser. 

Beslutet och grunderna för det ska dokumenteras, så att det finns möjlighet för 

uppföljning.  

Uppföljning av kassation sker. Vid uppföljning på de upphandlade enheterna som 

just avslutats framkom att kassationen var ca 4 procent. De flesta doser som 

kasserades blev kasserade då dessa mottagningar stängdes, och en tredjedel av de 

kasserade doserna kom från en av aktörerna. Kassationen under pågående 

vaccinationsarbete var således mycket liten.  

Kommunikation 
I veckan spinner vi på Årets smartaste, snällaste och stickigaste julklapp i social 

medier och uppmanar till vaccination.  


