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Region Skånes genomförande av vaccinationer mot 
covid-19 

Information vecka 1, 2022 

__________________________________________________________ 

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

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

Aktuellt  

Den 27 december 2020 startade vaccinationsarbetet i Region Skåne. Sedan dess har 

2 ½ miljoner doser givits, till 1,1 miljoner individer.  Fram till och med den 3 

januari har 85 % procent av den vuxna befolkningen vaccinerats med minst en dos. 

I åldrarna 12-15 och 16-17 år, är motsvarande andelar 64,6 % procent respektive 

49,7 procent.  89,3 procent av de 80 år och äldre har fått sin tredje dos.   

Vaccinationsplan 

Vaccinationsarbetet inriktas på att ge möjlighet för dos 1 och 2 till barn 12-15 år 

och till grupper vi har svårt att nå via ordinarie vaccinationsmottagningar med 

riktade insatser, samt dos 3 till den del av befolkningen som passerat tidsgränsen 

från andra dosen. Region Skåne har riktade aktiviteter för att säkerställa god 

tillgänglighet för tredje dosen för vissa grupper, vilka redovisas nedan, medan 

övriga grupper ombeds boka via 1177.se eller komma till någon drop-in-

mottagning.   

Vaccination av barn 12-15 år 

Vårdcentralerna är nu klara med sitt andra besök på Skånes skolor. Nästa omgång 

sker vecka 2-3, 2022. Vaccination erbjuds till de som fyllt 12 år även på 

vårdcentral och via mobila team. Region Skåne har, i nationell jämförelse, en 

mycket god täckning i denna grupp.  

 

Vaccination av barn 5-11 år 

Pfizers vaccin Comirnaty är godkänt från 5 års ålder. Beslut är taget av FHM att 

barn över 5 år inom särskilda grupper känsliga för övre luftvägsinfektion ska 

erbjudas vaccin mot covid-19. Starten blir när det pediatriska vaccinet finns i 

Sverige. Rutin kommer tas fram och vaccinationerna av dessa grupper kommer helt 

och hållet att skötas via sjukhusen. 

Riktade insatser för hög och jämlik vaccinationstäckning 

Under vecka 1 har Region Skåne inga aktiviteter i form av att mobila team. Dock 
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kommer några av sjukhusen ha drop-in vaccinering för dos 1, 2 och 3. 

 

Covidbevis för personer med reservnummer 

Förberedelser för att kunna hantera covidbevis för individer med enbart 

reservnummer är genomförda och pilot pågår. 

Dos 3 till särskilda grupper 

Personer som är boende på särskilda boenden för äldre (SÄBO), individer med 

hemsjukvård av sjuksköterska, hemtjänst med omvårdnadsbehov och individer som 

är 80 år och äldre har erbjudits tider, och även riktade insatser. Vaccinationsgraden 

har ökat markant de sista veckorna.   

Erbjudande om vaccinering till patienter som möter kriterierna för riskgrupp för att 

insjukna i svår covid erbjuds vaccinering via kallelse/brev eller bokning via 

1177.se. Erbjudandet går ut till både patienter inom primärvård såväl som 

specialistvård. LSS-brukare erbjuds påfyllnadsdos fram till 15 januari. De bokar 

via telefon på sjukhusens vaccinationsmottagningar. Gruppen bokas i ett eget spår 

för att erbjudas en lugnare miljö i samband med vaccineringen. LSS-brukare kan 

boka självständigt via 1177.se på både sjukhusen och vårdcentralerna om individen 

så skulle önska. 

LSS-boenden eller brukare som bor hemma, och som inte kan ta sig till sjukhusens 

vaccinationsmottagningar, erbjuds vaccination på boende. På några platser i Skåne 

är detta redan igång, men hela Skåne startar upp vecka 1. 

Upphandling av vaccinationskapacitet 
Region Skåne har skrivit avtal med Macc People, Vaccina och Vaccinova som 

kommer att öppna vaccinationsmottagningar på sammanlagt 12 platser - i Malmö, 

Lund, Arlöv, Löddeköpinge, Kävlinge, Ängelholm, Helsingborg, Hässleholm, 

Kristianstad, Simrishamn, Ystad, och Trelleborg 

Erbjudandet gäller för alla över 18 år och vill ha sin tredje dos efter sex månader, 

men också för dem som vill ta dos ett eller två. Tidsbokningen kommer att öppnas 

upp succesivt men så snart som möjligt under andra halvan av januari. De 

upphandlade vaccinationsmottagningarna ska ha hög tillgänglighet på 

bokningsbara tider, både kvällar och helger. Det kommer också att finnas möjlighet 

till drop-in. Bokning görs via 1177.se. Patienter som har svårt att ta sig till någon 

av dessa orter ska kunna boka tid på den vårdcentral man är listad eller en 

närliggande vårdcentral. 

Fortsatt vaccinationsuppdrag i primärvården.  
De upphandlade tar över största delen av vaccinationsuppdraget, men vårdcentraler 

och sjukhus kommer att ha ett fortsatt uppdrag. En övergripande planering görs för 

att övergången ska ske så smidigt som möjligt. En nedtrappning av antal tider 

behöver göras i takt med att de upphandlade vaccinatörerna startar upp och släpper 

bokningsbara tider.  

 

Kommunikation 

Planering av kommunikationsinsats inför invigning av vaccinationsbussen den  

11 januari på Posthusplatsen. Pressmeddelande, SoMe-inlägg, samt info på drop-in 
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sidan på skane.se. Via Lägesbild och SOME kommunicerar vi att det finns gott om 

bokningsbara tider på såväl sjukhus som vårdcentraler.  

Det är väldigt många som ringer vårdcentralerna med frågor gällande provtagning, 

intyg, karantän och provtagning. Kommunikationsinsats planeras för att lyfta att 

det finns mycket bra information på 1177.se och FOHM och samtidigt också vädja 

till invånarna att man inte ringer sin vårdcentral med denna typ av frågor.  

 

 

 


