
Koncernkontoret 
 

Informationsmaterial  

Projektledningsgrupp  
covid-19 vaccination  

 

 

Datum 2022-02-01 
 

1 (2) 
 

 

 

Postadress: 291 89 Kristianstad 
 
Telefon (växel): 044-309 30 00   Fax: 044-309 32 98 
Internet: skane.se 

Organisationsnummer: 23 21 00-0255 

 

Region Skånes genomförande av vaccinationer mot 
covid-19 

Information vecka 5, 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  

Region Skåne närmar sig totalt nästan 2,5 miljoner givna vaccindoser, varav nästan 

en halv miljon som dos 3.    

Enligt beslut från Folkhälsomyndigheten 220131 skall påfyllnadsdos av vaccin mot 

covid-19 nu erbjudas tre månader efter dos 2 till alla 18 år och äldre. Den kapacitet 

Region Skåne har, med möjlighet för de upphandlade aktörerna att skala upp sin 

kapacitet, beräknas kunna möta den ökade efterfrågan. Det finns fortsatt gott om 

tider. 

Det förekom störningar i web-bokningen under det gångna dygnet, men problemet 

ska nu vara löst.  

Vaccinationsplan 

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

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

passerat tidsgränsen från andra dosen.  

Vaccination av särskilda grupper 

Vaccination pågår på sjukhusen av barn över 5 år inom särskilda riskgrupper 

känsliga för övre luftvägsinfektion, samt med påfyllnadsdos till vissa 

immunsupprimerade patienter som tidigare fått en extrados av vaccin.  

Riktade insatser för hög och jämlik vaccinationstäckning 

De mobila teamen fortsätter sin drop-in-verksamhet med riktade och upprepade 

insatser runt om i Skåne. Vaccinationsbussen är i drift och insatserna är 

prioriterade för dos 1 och 2 (dos 3 ges i mån av vaccintillgång och tid). Som 

exempel gavs det under en aktivitet i Helsingborg i förra veckan drygt 200 
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vaccinationer – varav 80 dos 1 och 2. Intresset för ett besök av bussen är fortsatt 

mycket stort från kommunerna och bussens körschema planeras i samarbete mellan 

Länsstyrelsen, regionen och kommunerna. Bussens körschema kommuniceras 

fortlöpande. Målet är nu att nå ut till platser med låg vaccinationstäckning över 

hela regionen under våren, att besöka platser där det rör sig mycket folk och att 

bussen skall rulla alla vardagar. Under veckan genomförs det sista av fyra 

planerade insatser i samarbete med Flyktinghälsan i Malmö.  

Primärvården kommer även fortsättningsvis att vaccinera individer som har svårt 

att ta sig till en upphandlad enhet, och på så sätt garantera god tillgänglighet för 

hela befolkningen. 

Upphandlad vaccinationskapacitet 
Vaccinationer genom upphandlade utförare pågår på tolv orter genom Macc 

People, Vaccinova och Vaccina. Tillgängligheten till tider är mycket god, mycket 

på grund av mycket lägre vaccinationsvilja i befolkningen än förväntat.  

Vissa upphandlade vaccinationsmottagningar ligger efter med registreringen av 

covid-19 vaccinationer vilket kan innebära en fördröjning för invånare att få ut sitt 

covidbevis. Fördröjningen beror delvis på en snabb uppstart av vaccinations-

verksamheten.  

Samtliga mottagningar arbetar intensivt med att hantera sina registreringar för att 

så snart som möjligt vara i fas. Region Skåne undersöker möjligheterna att vara 

behjälpliga i det här arbetet. Målsättningen är att vaccinationen ska synas i 

covidbeviset efter en vecka.  

 

Kommunikation 

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

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

dos tre är lägre än förväntat. Vi förtydligar samtidigt vad som gäller kring dos tre 

om man nyligen varit sjuk i covid-19 eftersom det genererar en del frågor.  

Upphandlade vaccinatörer erbjuder under veckan lättillgänglig vaccination genom 

drop-in. Något som tydliggjorts på mottagningarnas kontaktkort på 1177.se och i 

sociala medier.  

 


