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Region Skånes genomförande av vaccinationer mot 

covid-19 

Information vecka 12, 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  

Förra veckan kraftsamlade Region Skåne sina vaccinationsinsatser under parollen 

Hela Skåne mot pandemin för att på olika sätt göra det enkelt att få en dos vaccin. 

Sammanlagt valde över 22 000 personer att vaccinera sig, vilket är 3-6 000 fler än 

någon av de tre föregående veckorna. Sammanlagt har det sedan 

vaccinationsprojektets start givits knappt 2,7 miljoner doser till nästan 1,3 miljoner 

personer i Skåne. Motsvarande 85,1% av den vuxna befolkningen har fått minst en 

dos, 96,9% av 65+, och 82,9% av hela målgruppen av personer 12 år och äldre. 

Vaccinationsarbetet fortsätter som tidigare, men kommer från nästa vecka börjar en 

gradvis övergång till ordinarie strukturer. Därmed avvecklas nuvarande projekt och 

projektledning. Ny regional vaccinsamordnare blir Anna Lindén, specialist i 

allmänmedicin och tidigare verksamhetschef och strateg i Primärvården.  

 

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.  

Vaccination av särskilda grupper 

Påfyllnadsdos två (dos 4) till prioriterade grupper fortsätter och är planerad att vara 

slutförd vecka 15. 
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Riktade insatser för hög och jämlik vaccinationstäckning 

Den nationella vaccinationsveckan blev framgångsrik och resulterade i många 

stick. I Ängelholm erbjöds drop-in på biblioteket och 189 personer vaccinerades. 

En särskild mottagning för stickrädda i Helsingborg kunde sätta hela 96 stick. 

Vaccinationsbussen besökte bland annat Möllevångstorget i Malmö och under 

veckan var det många som nyttjade telefonrådgivning med läkare. Riktade mobila 

insatser planeras framöver på folktäta platser och i områden med låg 

vaccinationstäckning. 

Vaccinationer av flyktingar 

Vaccinationer är en del av det hälso- och sjukvårdsutbud som flyktingar ska 

erbjudas, där primärvården har huvudansvaret. Region Skåne kompletterar detta 

med mobila vaccinationsinsatser med de team som arbetar med riktat arbete. 

Flyktingar kan också vända sig till de upphandlade utförarna för att vaccineras mot 

covid-19.  

Upphandlad vaccinationskapacitet 

Tillgängligheten på bokningsbara tider är fortsatt hög hos våra upphandlade 

vaccinationsenheter. Region Skåne har nu löst ut optionen för mobila insatser och 

kan därmed komplettera regionens mobila insatser för att nå ut till grupper som är 

svåra att nå. Den första utåtriktade aktiviteten kommer att genomföras på 

Heleneholms gymnasium i Malmö den 24 mars.  

Vaccinationsveckan 

I samband med vaccinationsveckan valde drygt 22 000 personer att vaccinera sig 

mot covid-19. Tack vare fint samarbete kunde drop-in-vaccination erbjudas på 

nästan 140 olika platser runt om i Skåne. Resultatet visar att fler valde att ta sin 

första dos än under de två tidigare veckorna och att det totalt sett vaccinerades fler 

personer denna vecka jämfört med närmast föregående veckor. Resultatet av 

kampanjen i sociala medier riktad till målgruppen 16-50 år hade en räckvidd på 80 

529 personer.  Annonsen visades över 157 380 gånger (1,97 ggr per person i 

målgruppen). Länkklick till hemsidan var 972 stycken.  

Kommunikation 

Inför kommande vaccinationsinsatser av personer av från Ukraina har en Region 

Skåne-anpassad flyer tagits fram. Därutöver hänvisar vi till hälsodeklaration och 

informationsblad som Folkhälsomyndigheten tagit fram på ukrainska och ryska. På 

1177.se finns också översatt information om hur man gör för att boka vaccination i 

Skåne: Boka tid för vaccination mot covid-19 i Skåne - 1177 Vårdguiden 

Avslutning av projektet 

Som ett led i övergång till ordinarie verksamhet avvecklas vaccinationsprojektet. 

Framöver fördelas ansvar för ledning och genomförande av vaccinationer mot 

covid-19 till respektive förvaltning samt enheten för uppdragsstyrning. En regional 

samordning finns fortsatt för att kunna hantera delar som ännu inte helt ingår i 

https://www.1177.se/sv-se-x-ll/Skane/other-languages/other-languages/covid-19/boka-tid-for-vaccination-mot-covid-19-i-skane/
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ordinarie flöden samt för att kunna hantera eventuella nya och förändrade uppdrag. 

Det övergripande arbetet samordnas och leds av vaccinsamordnaren, som från 

nästa vecka är Anna Lindén. 

Detta informationsbrev är det sista i detta format. Information om 

vaccinationsarbetet förmedlas framöver i månadsbrev från och med vecka 14.  

Vi i projektledningsgruppen vill tacka alla som engagerat arbetat med 

vaccinationer mot covid-19, i Region Skåne, kommuner, Länsstyrelsen och alla 

andra samarbetsparter. Det är ett stort och viktigt arbete ni genomfört! 

Därmed tackar projektledningsgruppen för sig och önskar er alla en fin covidfri 

vår! 

 

 

 


