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Region Skånes genomförande av vaccinationer mot 
covid-19 

Information vecka 6, 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  

Det har utförts över 2,5 miljoner vaccinationer på drygt 1,2 miljoner personer i 

Region Skåne. Vaccinationstakten är lägre än förväntat, men förra veckan 

genomfördes ändå mer än 31 000 vaccinationer, varav cirka 800 dos 1 och 1 800 

dos 2.  

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 

Det utåtriktade arbetet med mobila team för att nå ut till områden med låg 

vaccinationstäckning fortsätter. Under veckan som gick sattes över 200 stick i 

Landskrona och 151 i Sjöbo. Denna och nästa vecka får Yalla Trappan i Malmö 

besök av smittskyddsläkare Per Hagstam och Anna Lindén, läkare från 

primärvården, för information och dialog om covid-19 och vaccination. Kontakt 

har även tagits med andra regioner för spridning av framgångsrika metoder för att 

höja vaccinationsmotivationen i särskilda områden. Samarbetet med Länsstyrelsen, 

Malmö Stad och bostadsbolag intensifieras för att fokusera på de platser där få 

vaccinerat sig. Planeringen av aktiviteter under den nationella vaccinationsveckan, 

vecka 11, pågår för fullt.  
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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 är behjälpliga i 

det här arbetet, och målet är att komma ikapp under denna vecka.  

Planering för övergång till ordinarie verksamhet 
Projektledningsgruppen har fått uppdrag att ta fram ett förslag på hur 

vaccinationsverksamheten på lång sikt ska kunna hanteras i ordinarie verksamhet. 

Planeringsarbetet är inlett, men vaccinationsverksamheten kommer att fortsätta 

ledas på nuvarande sätt de kommande veckorna.  

 

Kommunikation 

Vaccinationsbokningen för invånare har förenklats ytterligare genom en väg in från 

startsidan på 1177.se direkt till samlingssidan för lediga tider.  

En film om vaccination och graviditet har tagits fram och tillgängliggjorts på 

1177.se och sociala medier bland annat. 

Gravid och vaccination mot covid-19 (brightcove.net) 

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.  

Kommunikativ planering också inför vecka 11. Primärt fokus kommer att vara att 

nå ovaccinerade med lättillgänglig vaccination och information. Alla vaccinerade 

enheter är involverade och i samarbete med bla kommuner, Länsstyrelsen, 

universitet/högskolor, kommunala bostadsbolag, grupper i civilsamhället m fl vill 

vi förmedla känslan att vi tillsammans kraftsamlar för ökad vaccinationstäckning.  

 

 

https://players.brightcove.net/3193745440001/b859b2ab-6e32-4a70-a0dd-ee8b2ca7bb94_default/index.html?videoId=6294953881001

