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Region Skånes genomförande av vaccinationer mot 
covid-19 

Information vecka 51, 2021 

__________________________________________________________ 

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

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

 

Ett år sedan första vaccinet mot covid-19 godkändes 

Den 21 december 2020 klubbade EU-kommissionen det formella godkännandet av 

vaccinet Comirnaty från Pfizer/Biontech. Detta efter rekommendation från den 

europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Bara några dagar senare (27/12) började 

vaccinet användas i Skåne, i Helsingborg. Idag har över 2,2 miljoner stick satts! 

Aktuellt 

Region Skåne har nu öppnat upp för alla åldersgrupper där det gått minst sex 

månader sedan dos 2 (fem månader för 65+) att boka tid för sin tredje dos. 

Samtidigt pågår utåtriktade aktiviteter för att öka andelen som får första och andra 

dosen, och riktade åtgärder för att öka täckningsgraden för dos 3 i åldersgrupper 

över 65 år.  

Fram till och med den 20 december har 83,9 procent av den vuxna befolkningen 

vaccinerats med minst en dos och 81,7 procent är fullvaccinerade. Dessa siffror 

inkluderar inte åldern 16-17 år. I den åldersgruppen har 75 procent fått minst en 

dos. Bland barn 12-15 år är andelen 64 procent. Omkring 87 procent av de som är 

80 år och äldre har vaccinerats med sin tredje dos. I åldersgruppen 65-79 år är 

motsvarar siffra 67 procent.  

Fram till och med vecka 5 har det schemalagts 188 000 vaccinationstider på 

vårdcentraler och sjukhus, varav merparten fortfarande är lediga. Under samma 

tidsperiod kommer 290 000 personer ha passerat 6 månader sedan dos 2. Även om 

vaccinationsviljan inte är lika hög som tidigare, så kommer det att behöva läggas ut 

ytterligare tider för bokning.  
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Vaccinationsplan 

Vaccination av barn 12-15 år 

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

Vaccinationerna har följt planen mycket bra och samarbetet mellan skola och 

primärvård har varit välfungerande. Bokning av covid-vaccination är möjlig för de 

som fyllt 12 år på vårdcentral eller via mobila insatser. 12-14 åringar behöver ett 

medgivande, men den som är 15 år eller äldre kan boka via 1177.se utan samtycke.  

När barnen kommer tillbaka från sitt jullov är det dags för nya vaccinationer på 

skolan. 

Riktade insatser för hög och jämlik vaccinationstäckning 

Arbetet med att nå en hög och jämlik vaccinationstäckning fortsätter i nära 

samarbete med Länsstyrelsen, kommuner, idéburen sektor och regionen. Från och 

med vecka 51 finns även en buss som kan användas som mobil vaccinationsenhet.  

Under den gångna veckan har arbetet med att vaccinera på stationer fortsatt med 

framgång och dessa aktiviteter planeras att fortsätta framöver. På Knutpunkten har 

totalt ca 800 doser satts under fem veckor och cirka hälften av dessa är dos 1. 

Under förra och denna vecka vaccinerades det på Triangeln i Malmö och i januari 

planeras det vaccinationer på Malmö C. Arbetet i Kryddgården och Gamlegården 

fortsätter som tidigare. Under de gångna veckorna har det även vaccinerats på 

köpcentra som t.ex. Väla, Emporia och C4 shopping. Totalt har de mobila teamen 

gett 5000 doser utöver de doser som getts på gymnasieskolor under hösten. 

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 tydligt sista två veckorna.  

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

november. Vaccinationen pågår via vårdcentralerna eller sjukhusens 

vaccinationsmottagningar. Vaccinationstäckningen är nu 72,9% och insatser 

planeras även här för att höja vaccinationstäckningen.  

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 bokning via 

1177.se. Riskgrupperna motsvarar samma diagnoser/kriterier som i våras. Gruppen 

utgör ca 50000 individer. 

Också primärvården fortsätter identifiera personer i riskgrupper 18-59 år och 

erbjuder dem påfyllnadsdos. Det är angeläget att de inte trängs undan eller missas 

då det öppnas för andra grupper. Riskgrupperna motsvarar samma 

diagnoser/kriterier som i våras. Vi kommer regelbundet följa upp att vi får lika god 

täckning inom riskgrupperna som vi hade vid dos 1 och 2.  
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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 som inte kan ta sig till sjukhusens vaccinationsmottagningar kommer 

erbjudas vaccination på boende. På några platser i Skåne är detta redan igång, men 

hela Skåne startar upp efter jul och nyårshelgen.  

Personalvaccination 

Då vi nu gått över till att erbjuda alla där det förflutit 6 månader mellan dos 2 och 3 

en påfyllnadsdos så upphör behovet av ett separat spår för medarbetare inom hälso- 

och sjukvården. Därför stängdes personalspåret fredagen den 17 december. De som 

har bokade tider i personalspåret har givetvis kvar dessa.  

Upphandling av vaccinationskapacitet 

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

tillgänglighet till 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 i år för att de nya upphandlade enheterna ska kunna komma igång och 

vaccinera i januari. 

Kommunikation 

Budskapet att Region Skåne öppnar för bokning av dos tre för alla vuxna, efter sex 

månader sedan dos två, har spridits brett och hörsammats. Många hittade till 

samlingssidan för lediga tider och kunde boka in sig för en påfyllnadsdos redan 

första dagen.  

I sociala medier och på digitala skärmar pågår fortsatt en julkampanj på temat 

”Årets stickigaste julklapp” för att uppmana till vaccination.  

Kampanjen på Facebook har haft en räckvidd på drygt 430 000 personer och 

annonserna har exponerats över 1 miljon gånger. Det är det bästa resultatet som 

Region Skåne hittills haft på en inhouse-kampanj. Annonseringen har gått bra i 

hela åldersspannet 18-65 år. Annonsen som nått flest är pepparkakshuset och sedan 

”god jul mormor-armen” på andra plats. 

Vaccinationsbussen med budskapet #vijobbarfördig är folierad och klar och redo 

att användas vid mobila vaccinationsinsatser framöver.  

 

 


