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Region Skånes genomförande av vaccinationer mot 
covid-19 

Information vecka 3, 2022 

__________________________________________________________ 

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

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

Covid-19 vaccin och vaccinationer 

Aktuellt  

Under vecka 2 genomfördes närmare 40 000 vaccinationer, varav 2300 dos 1 och 

5300 dos 2. Förra veckan ändrades dosintervallet från 6 till 5 månader mellan andra 

och tredje dosen, en övergång som fungerade väl. Denna vecka startar två av de 

upphandlade aktörerna sin vaccinationsverksamhet. 

Under vecka 3-5 finns över 220 000 schemalagda tider, varav ca 120 000 har 

bokats. Det finns således gott om tider kvar att boka. Vaccinationsviljan motsvarar 

inte den förväntade. Det är möjligt att det delvis beror på aktuellt infektionsläge i 

befolkningen, men projektledningsgruppen följer läget för att se om det finns något 

mönster som kan motivera riktade insatser.  

Vaccinationsplan 

Det finns många, särskilt i gruppen under 40 år, som inte har vaccinerats. 

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, medan övriga grupper ombeds 

boka via 1177.se eller komma till någon drop-in-mottagning. 

Vaccination av barn 12-15 år 

Vårdcentralernas tredje och sista besök på Skånes skolor sker nu vecka 3. Därefter 

hänvisas gruppen till vårdcentraler eller till utåtriktade vaccinationsaktiviteter.  

 

Vaccination av barn 5-11 år 
Barn över 5 år, inom särskilda grupper känsliga för övre luftvägsinfektion, kommer 

att erbjudas vaccin mot covid-19 med gradvis start från vecka 4.  Vaccinationerna 

av dessa grupper kommer helt och hållet att skötas via sjukhusen (barnklinikerna). 
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Region Skåne  

 

Frågan om allmän vaccination av barn i denna åldersgrupp utreds för närvarande av 

Folkhälsomyndigheten. Inför eventuellt beslut i frågan har diskussion inletts i PLG 

om ett lämpligt upplägg för en sådan vaccinationsinsats. 

Riktade insatser för hög och jämlik vaccinationstäckning 

De mobila teamen har varit igång sedan oktober månad 2021 och hittills genomfört 

70 aktiviteter runt om i Skåne och satt 6000 doser. Av dessa doser är drygt hälften 

dos 1.  

Regionens nya vaccinationsbuss invigdes förra veckan och är ett komplement till 

de mobila teamen. Vaccinationsbussen bemannas av sjukhusen och ska rulla i hela 

Skåne. Det har visat sig finnas ett stort intresse av att få besök av 

vaccinationsbussen från olika kommuner. Det har även kommit in förslag om 

platser från medborgarna i Skåne. Länsstyrelsen och regionen håller på att planera 

för kommande rutt och aktiviteter i dialog med berörda kommuner. Ambitionen är 

att använda vaccinationsbussen så mycket som möjligt och på det viset kunna 

besöka platser där det är mycket folk i rörelse och områden med låg 

vaccinationstäckning. Kommuner med låg vaccinationstäckning kommer att 

erbjudas besök av vaccinationsbussen. 

De riktade insatserna fortsätter under veckan bl a med aktiviteter på Flyktinghälsan 

och med vaccinationsbussen på Posthusplatsen i Malmö. I Helsingborg finns ett 

mobilt team på Knutpunkten.  

Upphandlad 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. Vaccinationerna har startat i viss 

omfattning denna vecka, och kapaciteten kommer gradvis att öka närmsta 

veckorna.  

 

Kommunikation 

Stort kommunikationsfokus läggs nu på att uppmana invånare att ta dos tre. 

Kontinuerlig spridning i sociala medier och kampanj på bussar och tåg ligger i 

planeringen i närtid, och fler kommunikationsaktiviteter planeras efter hand.  

Vi fortsätter också att uppmana till att ta dos 1 och 2 i samband med mobila 

vaccinationsinsatser runt om i Skåne. Informationssidan på skåne.se får fortsatt fin 

spridning.  

En kampanj riktad till arabisktalande målgrupp på nyhetsförmedlingstjänsten 

Aktarr pågår sedan i december. Här besvarar två läkare frågor och slår hål på myter 

om vaccination. Videon är publicerad på Aktarr.se, YouTube, Facebook och 

kommer att utvärderas när kampanjen avslutats i slutet på januari.  


