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Region Skånes genomförande av vaccinationer mot 
covid-19 

Information vecka 10, 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  

Totalt har 1 275 000 personer vaccinerats i Skåne. Förra veckan vaccinerades drygt 

16 000 personer, varav mer än 6 000 med dos 4 (äldre riskgrupper). Det vara bara 

320 personer som fick dos 1. Efterfrågan på vaccinationer fortsätter således 

minska, förutom avseende dos 4 där vi räknar med att de äldre i riskgrupperna 

fortsatt vill ha sin påfyllnadsdos. De närmsta tre veckorna har 34 000 personer 

bokat tid för vaccination, men det finns fortsatt gott om lediga tider.  

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. Vissa äldre riskgrupper erbjuds en fjärde 

dos. Nästa vecka planeras breddade aktiviteter över hela Skåne för att invånarna 

ska vaccinera sig, med särskilt fokus på de som ännu inte tagit någon dos.  

Vaccination av särskilda grupper 

Primärvården vaccinerar just nu i samarbete med kommunal primärvård de grupper 

som FoHM prioriterat för en andra påfyllnadsdos. Många har inte uppnått fyra 

månaders dosintervall, så vaccinationerna sker löpande. 

Riktade insatser för hög och jämlik vaccinationstäckning 

Förra veckan besökte vaccinationsbussen Burlöv, Landskrona, Bromölla, 

Bjuv, Billesholm och Malmö. På lördagen var bussen placerad på IKEA i 
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Svågertorp och många stick kunde sättas. Två besök till planeras där. Det 

pågår ständig utvärdering av bussens placering och tidpunkter för besök, allt 

för att optimera antal personer som vill vaccinera sig. En kraftsamling görs 

inom regionen tillsammans med Länsstyrelsen, kommuner och ideella 

organisationer inför nationell vaccinationsvecka 11. Det kommer erbjudas 

många och varierande tillfällen för vaccination överallt i Skåne. 

Upphandlad vaccinationskapacitet 

Tillgängligheten till tider hos upphandlade utförare är mycket god. Antalet som 

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

bokningsbara tider och öppnar upp nya tider kontinuerligt efter behov. Den 3 mars 

tog HSN beslut om att lösa ut option om mobila team för de upphandlade 

aktörerna. Syftet är att bredda de utåtriktade aktiviteterna i hela Skåne och öka 

vaccinationstäckningen för samtliga doser (1, 2, 3 och 4).  

Telefonbokning 

En central telefonifunktion, för bokning av covidvaccinationer i syfte att avlasta 

vårdcentralernas telefoner är nu igång. Denna enhet har ett mycket högt inflöde. 

Call-backfunktion har kopplats in för att klara samtalsmängden. Första dagarna 

hade man en del inkörningsproblem eftersom det är en helt ny arbetsuppgift och ett 

nytt journalsystem för GSF kundcenter. Denna telefonienhet bokar både till 

vårdcentralerna och till upphandlade vaccinatörer.  

Kommunikation 

Under vecka 11 inleds den nationella vaccinationsveckan vilket innebär att vi i 

Skåne erbjuder runt 100 olika aktiviteter med lättillgänglig vaccination. Från 

torsdag kommer aktiviteterna att vara synliga på en samlingssida på 1177.se.  

Alla vaccinerade enheter är på olika sätt involverade i aktiviteterna; vårdcentraler, 

vaccinationsmottagningar på sjukhus, upphandlade vaccinatörer, vaccinationsbuss 

och andra mobila insatser. Tillsammans med länsstyrelsen, kommunerna och andra 

samarbetspartners kraftsamlar vi för att sprida budskapet att Restriktionerna är 

borta – viruset är kvar. Hela Skåne mot pandemin. 

Informationen kommer att spridas som en riktad kampanj i sociala medier till 

målgruppen 16-50 år och i andra digitala kanaler, bland annat på bussar och tåg.  


