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Region Skånes genomförande av vaccinationer mot 
covid-19 

Information vecka 48, 2021 

__________________________________________________________ 

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

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

Status 

Region Skåne har nu passerat över två miljoner givna vaccinationsdoser till över en 

miljon personer. Vaccinationsarbetet pågår på flera olika sätt för att möta 

befolkningens behov, allt från mobila insatser för att ge dos 1 till dos 3 till äldre 

inom primärvården. Genom att använda sjukhusen har kapaciteten kunnat öka 

rejält, vilket gör att vi nu har gott om tider at erbjuda. Det pågår 

kommunikationsinsatser för att tydliggöra var och hur det går att få tid till sin 

vaccination, och vi hoppas att detta hjälper till att fylla tiderna. Samtidigt planeras 

för kommande prioriterade grupper så att dessa kan startas koordinerat och 

systematiskt när det blir dags. 

Fram till och med 29 november har 82,6 procent av den vuxna befolkningen 

vaccinerats med minst en dos och 80,3 procent är fullvaccinerade. Dessa siffror 

inkluderar inte åldern 16-17 år. I den åldersgruppen har nästan 23 000 personer 

vaccinerats med första dosen, motsvarande 72 procent. Sammantaget har drygt 

38000, 57,5 procent av barn i åldern 12-15 år, vaccinerats med sin första dos. 

Omkring 54 400 av de som är 80 år och äldre har vaccinerats med sin tredje dos, 

vilket motsvarar 73 procent av de som tidigare fått två doser. I åldersgruppen 65-79 

har 72 000 fått sin tredje dos, vilket motsvarar 38 procent av de som blivit 

fullvaccinerade med två doser.  

Fördjupad statistik över vaccinationerna i Region Skåne finns på 

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

  

https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/vaccinationer/
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Vaccinationsplan 

Vaccination av barn 12-15 år 

Från det barnen kom tillbaka från höstlovet har det via skolan delats ut en allmän 

information till alla elever och vårdnadshavare om att vårdcentralen kommer för ett 

nytt besök. De bjuds in till dos två, men också dos ett till alla som så önskar och till 

nya tolvåringar. 

Sedan förra veckan är vårdcentralerna ute på andra rundan på Skånes skolor. 

Vaccinationsarbetet framskrider helt enligt plan. 

Vi kommer från vecka 50 även möjliggöra för vaccination via mobila enheter som 

har drop-in eller att man tar kontakt med sin vårdcentral. Är man 15+ så kan man 

boka en tid via 1177.se, men är man mellan 12-14 år så måste man ta kontakt med 

vårdcentralen, företrädesvis genom att ringa. 

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 fler är 

inplanerade kontinuerligt framöver.  

Informationshubben har gjort ca 75 kommunbesök och bokat in ca 1500 individer 

till vaccination. De mobila teamen har vaccinerat drygt 2000 individer genom 

riktade insatser 

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 som kan få påfyllnadsdos covid-19 vaccinerats. 

Influensavaccinering pågår  

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 
- pågår tillsammans med influensavaccinationen. Denna grupp kan få vaccin 

både på sin vårdcentral och via sjukhusens vaccinationsmottagningar. Väljer 

individen att vaccinera sig på sjukhusen erbjuds inte influensavaccin. Bokning 

sker främst via 1177.se  

5. Kommunal personal verksamma vid SÄBO, inom hemtjänst och/eller inom 

hemsjukvård 
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- denna grupp har under vecka 46 och 47 erbjudits vaccinering i samband med 

att vårdcentralen besökt boende/patienter. Medarbetarna som arbetar 

patientnära inom SÄBO och äldreomsorg erbjuds påfyllnaddos vid sjukhusens 

vaccinationsmottagningar. Kommunal personal bokar sin dos via 1177.se. 

Saknar individen e-legitimation så finns även möjlighet till telefonbokning.  
 

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

kapaciteten för dessa grupper och säkerställa en god tillgänglighet så att alla kan 

erbjudas vaccination innan jul. Samtliga vaccinationsmottagningar har nu 

bokningsbara tider via 1177.se för både kommunal personal och 65+. Onsdag 24 

november har det gjorts 2 690 bokningar på sjukhusensvaccinationsmottagning och 

det fanns det totalt 50 000 lediga tider fram till 21 december. 

Personalvaccination 

Folkhälsomyndigheten skriver angående personalvaccination med dos 3: 

Påfyllnadsdos utanför ordinarie prioriteringsordning erbjuds vårdpersonal som 

har stor risk att föra virus vidare till personer i riskgrupp. Detta avser personal 

som på daglig basis deltar i omvårdnad eller motsvarande grad av tät, långvarig 

kontakt av personer med hög risk att utveckla allvarlig sjukdom. 

Prioriteringsordning påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 

(folkhalsomyndigheten.se) 

Den vårdpersonal i Skåne som vaccineras i denna första begränsade vaccination 

med dos 3 är personal som arbetar med heldygnsvård (”tät, långvarig kontakt”) av 

patienter i riskgrupp. Det är således ingen generell vaccination av vårdpersonal 

som genomförs i nuläget. Personal som inte arbetar med heldygnsvård av 

riskgrupper ingår inte i den grupp som kan komma att erbjudas påfyllnadsdos av 

vaccin närmaste tiden. Vaccinering av medarbetare inom hälso- och sjukvård får 

inte ske på bekostnad av vaccinering av prioriterade grupper. Det innebär att 

vaccination av vårdpersonal sker i mån av kapacitet. När i tid det blir aktuellt för 

olika grupper kan inte anges i nuläget.  

Med ledning av ovanstående kommer personal inom slutenvården erbjudas vaccin 

med start den 30 november. Personalvaccineringen behöver ske koordinerat inom 

hela Region Skåne. Aktuell riktlinje hittar ni här: 

rutin-vaccin-till-personal-inom-halso-och-sjukvard-v1_1.pdf (skane.se) 

Plan för att undvika att kassera doser 

För att undvika kassation av vaccin har det tagits fram förtydligade instruktioner 

kring hantering av restdoser. Överblivna doser erbjuds individer i beslutad 

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

covid-19.pdf (skane.se)   

Alla vaccinerande enheter ska ha en plan för hantering av restdoser inom gällande 

prioriterade grupper för att undvika kassation.  

Om restdoser kvarstår trots försök enligt gällande prioriteringsordning beslutar 

verksamhetschef om användning av dessa restdoser. Beslutet och grunderna för det 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/6e48c885d19d4f838320ed53d5359c48/bilaga-1-prioriteringsordning-pafyllnad-24-nov-2021.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/6e48c885d19d4f838320ed53d5359c48/bilaga-1-prioriteringsordning-pafyllnad-24-nov-2021.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/vaccination/covid/rutin-vaccin-till-personal-inom-halso-och-sjukvard-v1_1.pdf
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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ska dokumenteras så att det finns möjlighet för uppföljning, men alla doser bör om 

möjligt användas. Grupper som företrädesvis är aktuella är riskgrupper, individer 

som är 50 år eller äldre eller personal i patientnära arbete. 

Kommunikation 

Stort fokus ligger nu på att sprida budskapet om att det finns gott om lediga tider 

för de som är 65 år och äldre på sjukhusens vaccinationsmottagningar, bland annat 

genom ett sponsrat inlägg direkt riktat till gruppen i sociala medier.  Men 

budskapet upprepas kontinuerligt i externa kanaler som daglig lägesbild, skåne.se, 

och på digitala skärmar. 

Inom kort publicerar Aktarr en film, som riktar sig till en arabisktalande målgrupp, 

där läkare intervjuas och svarar på frågor om vaccinationen. Filmen kommer att 

publiceras på Aktarr.se samt i sociala medier. Målgruppen hänvisas att kontakta sin 

vårdcentral och till översatt information på 1177.se. 

På 1177.se finns uppdaterad information om att invånare 65 år och äldre kan ta sin 

påfyllnadsdos på vårdcentral eller vaccinationsmottagning på något av våra 

sjukhusområden.  

Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19 - 1177 Vårdguiden 

 

 

 

https://www.1177.se/Skane/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/sa-gor-du-for-att-vaccinera-dig-mot-covid-19/#section-142895

