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Region Skånes genomförande av vaccinationer mot 
covid-19 

Information vecka 50, 2021 

__________________________________________________________ 

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

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

Status 

Vaccinationsarbetet pågår med hög hastighet både i primärvården och på 

sjukhusens vaccinationsmottagningar. Förra veckan öppnades för gruppen 60+ och 

vi räknar med att fortsätta i samma tempo och öppna upp för nya grupper så snart 

kapaciteten medger.  

Fram till och med den 13 december har 83,6 procent av den vuxna befolkningen 

vaccinerats med minst en dos och 81,4 procent är fullvaccinerade. Dessa siffror 

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

vaccinerats med första dosen, vilket motsvarar 73,9 procent. Sammantaget har 43 

000, 63,2 procent av barn i åldern 12-15 år, vaccinerats med sin första dos.  

Omkring 62 000 av de som är 80 år och äldre har vaccinerats med sin tredje dos, 

vilket motsvarar 83 procent av de som tidigare fått två doser. I åldersgruppen 65-79 

har 125 000 fått sin tredje dos, vilket motsvarar 66 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) 

 

Vaccinationsplan 

Vaccination av barn 12-15 år.  

Vårdcentralerna vaccinerar nu dos två som uppföljning på det första besöket men 

även dos ett till alla de barn som kan och vill ta sin första vaccination. Årets 

skolvaccination slutförs under vecka 50. 

Från vecka 50 möjliggörs för vaccination av skolbarn via mobila enheter, som har 

drop-in, eller via kontakt med vårdcentral. Är man 15 år eller äldre kan man boka 

https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/vaccinationer/
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tid via 1177.se. Är man mellan 12-14 år så måste man ta kontakt med 

vårdcentralen, företrädesvis genom att ringa.  

Efter jullovet planeras för det sista besöket på Skånes 607 skolor. 

Riktade insatser för hög och jämlik vaccinationstäckning 

Både primärvård och sjukhus genomför utåtriktade aktiviteter för att öka 

vaccinationstäckningen i grupper som är svåra att nå. Alla sjukhusförvaltningar har 

mobila vaccinationsteam för uppsökande verksamhet. Nära 3000 personer har 

vaccinerats genom mobila insatser.  

Dos 3 till särskilda grupper 

Personer som är boende på särskilda boenden för äldre (SÄBO) har erbjudits 

påfyllnadsdos och influensavaccinering. 

Individer med hemsjukvård av sjuksköterska, hemtjänst med omvårdnadsbehov 

och individer som är 80 år och äldre har fått personlig kallelse eller 

informationsbrev. Tider är erbjudna och de som önskat har fått sin vaccination. Här 

är en lägre vaccinationstäckning än vi räknat med, så riktade insatser pågår för att 

öka vaccinationerna i denna grupp. 

Individer som är 65 till 79 år startade vaccinationen med påfyllnadsdos den 9 

november. Vaccinationen pågår via vårdcentralerna eller sjukhusens 

vaccinationsmottagningar. Nu har vi även öppnat för 60+ att boka in sig för 

påfyllnadsdos. För gruppen 60-64 år gäller att det ska gå 6 månader mellan dos 2 

och påfyllnadsdosen 

Patienter som följs på sjukhusen och bedöms vara i riskgrupp kallas nu 

kontinuerligt för att erbjudas en påfyllnadsdos. Varje sjukhus identifierar sina 

riskpatienter och erbjuder dem vaccin, antigen via brev/kallelse eller 1177.se. 

Riskgrupperna motsvarar samma diagnoser/kriterier som i våras. Gruppen är ca 

50000 individer. 

Primärvården har börjat att identifiera och kalla riskpatienter som följs där.  

Sjukhusens vaccinationsmottagningar är ansvariga för att vaccinera LSS-boenden 

och brukare. Brukare inom LSS fick i slutet av förra veckan ett utskick via 

kommunerna om att boka sin påfyllnadsdos. Utskicket skickades ut via samtliga 

kommuner i regionen.  LSS-boenden kommer att börja strax efter julhelgen.  Det 

tar lite längre tid att planera för de mobila teamen att besöka alla 462 boenden med 

totalt 3 654 brukare.  

Personalvaccination 

Vaccinering av personal kommer att ske under förutsättning att det inte sker 

undanträngning av prioriterade grupper. Det innebär att det inte möjligt att ge en 

exakt tidplan när respektive personalgrupp kan bli aktuell. 
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Vi har delat upp personalvaccinationen i steg A-D. Där steg A och B bedöms vara 

färdigvaccinerade. Vi startar C1 denna vecka. Denna grupp är relativt stor då den 

bland annat innehåller hela tandvården.  

Upphandling av vaccinationskapacitet 

Politiskt beslut har tagits om att upphandla vaccinationskapacitet för att skapa god 

tillgänglighet att få dos 3 (eller dos 1 och 2 för dem som ännu inte fått dem) och för 

att avlasta vården. Upphandlingsprocessen fortgår och målsättningen är att skriva 

avtal innan jul och att de nya upphandlade ska kunna komma igång och vaccinera i 

januari. 

Kommunikation 

Förra veckans fokus på att brett sprida budskapet att det finns gott om lediga tider 

på sjukhusens vaccinationsmottagningar verkar haft god effekt sett till 

tillströmningen till dessa enheter. Tillströmningen fick också en extra skjuts av att 

vi öppnat för åldersgruppen 60 år och äldre.  

Nu finns också en samlingssida över lediga tider för påfyllnadsdos i Skåne. I 

nuläget är den nåbar från skåne.se men från onsdag den här veckan är den också 

nåbar via 1177.se. 

I sociala medier och på digitala skärmar pågår just nu en julkampanj på temat 

”Årets stickigaste julklapp” för att uppmana till vaccination.  

1177.se uppdaterats och förenklas fortlöpande utifrån invånarperspektivet.  

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

