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Region Skånes genomförande av vaccinationer mot 
covid-19 

Information vecka 4, 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  

Över 2,4 miljoner vaccindoser har givits i Skåne till 1 144 000 personer. Nästan 

450 000 har fått sin tredje dos. Det finns god vaccinationskapacitet framöver, även 

när vi enligt plan minskar kapaciteten inom primärvården och på sjukhusen. Fram 

till och med vecka 6 har redan 121 000 bokat in sig för vaccination, men det finns 

fortfarande gott om lediga tider, 88 000, under denna period. Fler tider kan öppnas 

hos de upphandlade utförarna om det behövs.  

Vaccinationsplan 

Vaccinationsarbetet inriktas dels på att, med riktade insatser, ge möjlighet för dos 1 

och 2 till grupper vi har svårt, dels dos 3 till den del av befolkningen som passerat 

tidsgränsen från andra dosen.  

 

Vaccination av särskilda grupper 

Personer med nedsatt immunförsvar 

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om kortat dosintervall till att ge 

påfyllnadsdos till vissa immunsupprimerade patienter som tidigare fått en extrados 

av vaccin mot covid-19. Denna skall erbjudas tidigast tre månader efter extradosen. 

Det ligger respektive specialistklinik att identifiera och avisera aktuella patienter 

som nu kan börja boka in sig för vaccination. För övriga personer över 18 år 

kvarstår tills vidare femmånadersintervallet mellan andra dos och påfyllnadsdosen. 

Barn 5-11 år 

Barn över 5 år, inom särskilda grupper känsliga för övre luftvägsinfektion, kommer 

med gradvis start innevarande vecka att börja erbjudas vaccin mot covid-19.  

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

Enligt besked från Folkhälsomyndigheten är allmän vaccination av barn i denna 

åldersgrupp inte aktuellt i närtid. 

Riktade insatser för hög och jämlik vaccinationstäckning 

De mobila teamen fortsätter med den utåtriktade aktiviteter med drop-in-

vaccinationer för att nå ut till grupper vi har svårt att nå på annat sätt. Arbetet sker i 

nära samarbete med kommunerna och Länsstyrelsen.  

Upphandlad vaccinationskapacitet 
Vaccinationer genom upphandlade utförare startade genom Macc People och 

Vaccinova föra veckan. Under denna vecka startar även Vaccina sin verksamhet, 

vilket göra att tillgängligheten till vaccinationstider ökar i Lund, Trelleborg och 

Malmö. 

 

Kommunikation 

Vi fortsätter att upprepa budskapet om vaccination av dos tre i befintliga kanaler 

som till exempel daglig lägesbild, skåne.se och sociala medier.  

Lokala kommunikationsinitiativ görs av upphandlade vaccinatörer, ibland i 

samarbete med berörda kommuner. Vi har också en kontinuerlig dialog med 

kommunerna om hur deras kanaler kan användas för att nå ut.  

Framöver planeras en vaccinationsuppmaning på flera språk på bussar, tåg och 

andra digitala skärmar samt en riktad satsning i sociala medier till målgruppen 18-

59 år. 

I övrigt följer vi vaccinationsviljan framåt för att kunna sätta in 

kommunikationsåtgärder där de gör störst nytta.  

 

 


