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Region Skånes genomförande av vaccinationer mot 
covid-19 

Information vecka 8, 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  

Under förra veckan genomfördes drygt 20 000 vaccinationer, varav 440 dos 1 och 

1640 dos 2. Det är en minskning med 10–20 000 jämfört med tidigare veckor, 

vilket speglar den minskande vaccinationsviljan. Under de kommande två veckorna 

(till och med vecka 10) finns 35 000 bokningar och 38 000 lediga tider. Riktade 

kommunikationsinsatser och vaccinationsinsatser pågår för att nå grupper med låg 

vaccinationstäckning. 

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. Från och med denna vecka erbjuds vissa 

äldre riskgrupper en fjärde dos.  

Folkhälsomyndigheten ger nu klartecken för ytterligare ett vaccin mot covid-19, 

Nuvaxovid. Det är det femte vaccinet mot covid-19 som har godkänts i EU och det 

rekommenderas från 18 år. 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer nu att titta på hur 

vi kan förbereda för det nya vaccinet på ett bra sätt. Det dröjer dock några veckor 

innan leveranserna når Skåne. 

Vaccination av särskilda grupper 

Den 14 februari kom Folkhälsomyndigheten med en rekommendation om en andra 

påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 till personer i särskilt boende för äldre (SÄBO), 

personer med hemsjukvård av sjuksköterska, personer i ordinärt boende som är 

beviljad återkommande insatser enligt Socialtjänstlagen för hjälp med personlig 

omvårdnad samt alla som är 80 år och äldre.  
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Vägledning covid 19 påfyllnadsdos 2 (dos 4) är nu uppdaterad i samarbete med 

kommunens representanter. Arbetet med att erbjuda vaccination till personer i 

ordinärt boende kommer påbörjas under den närmaste tiden. Inventering av intresse 

för dos 4 pågår på särskilda boende för äldre (SÄBO) och vaccinationen kommer 

ske löpande när det förflutit 4 månader sedan dos tre. 

De personer som är 80 år och äldre som fick sin påfyllnadsdos (dos 3) för minst 4 

månader planeras att från och med vecka 8 kunna boka in sig för vaccination på 

vårdcentral eller upphandlad vaccinationsmottagning. Primärvården kommer även 

säkerställa att alla 80+ har nåtts av erbjudandet genom en personlig kallelse. 

Riktade insatser för hög och jämlik vaccinationstäckning 

Vaccinationsarbetet riktad mot grupper som är svåra att nå är prioriterat. Utökat 

samarbete med aktiva ideella föreningar och organisationer i Malmö har påbörjats 

och en gemensam kraftsamling görs inför vecka 11 som är den nationella 

vaccinationsveckan. Centralt är också det långsiktiga och enträgna arbetet med att 

mötas i dialog och genom förtroende öka antalet vaccinerade. Genom gediget 

samarbete mellan flera samhällsaktörer vill och kan vi nå fram till personer som 

tillhör olika språkgrupper och kulturer. Vaccinationsbussen kommer rulla under 

våren och sommaren och besöka många städer, evenemang och mässor. Förra 

veckan var det Klippan, Östra Göinge, Landskrona och Malmö som fick besök av 

bussen. 

Upphandlad vaccinationskapacitet 

Vaccinationer genom upphandlade utförare pågår på tolv orter genom Macc 

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

som bokar sig för dos 3 är betydligt lägre än förväntat. Leverantörerna följer 

behovet av bokningsbara tider löpande och öppnar upp nya tider kontinuerligt efter 

behov. 

Kommunikation 

Kommunikativ planering pågår fortsatt inför vecka 11. Fokus just nu är att hitta en 

lösning för att på ett enkelt sätt informera invånarna om de samlade erbjudandet. 

Under veckan kommer det att finnas god tillgänglighet på drop-in tider på såväl 

sjukhusmottagningar som på vårdcentraler men även genom vaccinationsbussens 

närvaro på olika platser i Skåne. Med start denna vecka kommer vi börja informera 

externt om dessa aktiviteter, det kommer att ske i den dagliga lägesbilden som 

publiceras på torsdag.  

Under december och januari tog vi hjälp av nyhetsbyrån Aktarr för att nå ut till den 

arabiskstalande befolkningen i Skåne. Aktarr gjorde tillsammans med oss en film 

där två läkare besvarar frågor kring vaccination. Den publicerades på Aktarr.se, 

YouTube, Facebook och Instagram. Nu har vi fått ta del av kampanjrapporten som 

visar att den framför allt nått ut till invånare i åldern 25–54 år, majoriteten män. 

Filmen som är drygt fem minuter lång har setts i sin helhet av 9600. I anslutning 
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till filmen finns det länkar till såväl 1177.se (Boka tid för vaccination mot covid-19 

i Skåne - 1177 Vårdguiden) samt Region Skånes Faceboook-sida. 1300 har klickat 

sig vidare till 1177.se och 1100 har klickat sig vidare till Region Skånes Facebook-

sida. Filmen har också genererat en hel del interaktioner i form av kommentarer 

och delningar. De flesta kommentarerna är av positiv karaktär där invånarna tackar 

läkarna men det finns också kommentarer där man kritiserar vaccinationen. 

 

https://www.1177.se/ar-sy/Skane/vaccination-arabic
https://www.1177.se/ar-sy/Skane/vaccination-arabic

