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Region Skånes genomförande av vaccinationer mot 

covid-19 

Information vecka 11, 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 parollen Hela Skåne mot pandemin gör vi denna vecka en kraftsamling med 

en rad riktade aktiviteter för att göra det lätt att ta sin grundvaccination, om man 

inte redan gjort det, eller få en påfyllnadsdos. Under vecka 10 vaccinerades nästan 

16 000 personer, men av dessa var bara 240 dos 1. Drygt 9 000 var dos 4 hos äldre 

riskgrupper. Under de tre kommande veckorna har 30 600 personer bokat tid för 

vaccination, men det finns fortfarande mycket 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. Äldre riskgrupper erbjuds en fjärde dos. 

Under denna 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 

Planering och vaccinering av de grupper Folkhälsomyndigheten prioriterat för en 

fjärde dos fortsätter. Primärvården har just nu vaccinerat med cirka 21 000 äldre 

personer med dos 4 och arbetet fortsätter för att uppnå en hög 

vaccinationstäckning. 

Riktade insatser för hög och jämlik vaccinationstäckning 

Planering och genomförande av mobila insatser för vaccination fortsätter 
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även om minskad motivation bland befolkningen kan noteras. Under veckan 

som gick fick Malmö, Burlöv, Bjuv, Bromölla och Landskrona besök av 

vaccinationsbussen, liksom IKEA i Malmö, vilket även denna vecka gav 

god utdelning. Under nationella vaccinationsveckan erbjuds särskilt 

planerade insatser, till exempel drop in för stickrädda och telefonrådgivning 

med läkare. Bussen är i gång alla dagar och kommer få sällskap av en 

musikgrupp. 

Upphandlad vaccinationskapacitet 

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

bokar sig för dos 3 är betydligt lägre än förväntat, men leverantörerna följer 

behovet av bokningsbara tider och öppnar upp nya tider kontinuerligt efter behov. 

Med start nästa vecka kommer de upphandlade aktörerna komplettera med flera 

riktade aktiviteter, i tillägg till vaccinationsbussen. 

Hela Skåne mot pandemin 

Hela Skåne mot pandemin innebär drygt 130 möjligheter till lättillgänglig 

vaccination under veckan. Alla aktiviteter finns samlade på en samlingssida på 

1177.se. Tillsammans med kommuner, universitet, bostadsbolag, idéburen sektor 

kraftsamlar vi och sprider vi budskapet. Alla vaccinerade enheter är på olika sätt 

involverade i aktiviteterna; vårdcentraler, vaccinationsmottagningar på sjukhus, 

upphandlade vaccinatörer, vaccinationsbuss och andra mobila insatser. 

Dessutom finns informationen på bussar, tåg och andra digitala skärmar runt om i 

Skåne. Under veckan sprids budskapet i sociala medier, riktat till målgruppen 16-

50 år 

Vaccinationsbussen får sällskap av bandet Folkdivizjon som följer bussen och 

spelar svängig världsmusik en gång i halvtimmen för att väcka ytterligare 

uppmärksamhet.  

Tre erbjudanden under vaccinveckan - Region Skåne (skane.se) 

 

https://www.skane.se/organisation-politik/Nyheter/Halsa-och-vard/2022/tre-erbjudanden-under-vaccinveckan/

