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Region Skånes genomförande av vaccinationer mot 
covid-19 

Information vecka 9, 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  

Över 2,6 miljoner vaccinationer har genomförts i Skåne, fördelat på nästan 1,3 

miljoner individer. Mer än 85% av den vuxna befolkningen har fått minst en dos, 

vilket var det mål som sattes upp i början av projektet. Det finns dock områden och 

grupper med låg vaccinationstäckning, vilket motiverar fortsatta riktade insatser för 

att öka täckningen. 

Förra veckan vaccinerades 14 500 personer, de allra flesta med sin tredje dos. 

Ungefär 400 personer fick sin första dos. Under kommande tre veckor har 34 000 

personer bokat tid för vaccinering, 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. Från och med förra veckan erbjuds vissa 

äldre riskgrupper en fjärde dos.  

Vaccination av särskilda grupper 

Arbetet har påbörjats med att ge en fjärde dos till äldre riskgrupper; personer i 

särskilt boende för äldre, personer med hemsjukvård eller hemtjänst med 

omvårdnad samt alla som är 80 år och äldre.  
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Från den 22 februari rekommenderar Folkhälsomyndigheten att barn från 5 år med 

immundefekt som förväntas få ett sämre immunsvar på vaccinet skall få en extra 

dos (en tredje primärdos) minst 8 veckor efter dos 2. Samtidigt rekommenderas att 

barn och unga från 12 år som ingår i särskilda grupper definierade av 

Barnläkarföreningen skall få en påfyllnadsdos av vaccinet när det gått minst 5 

månader efter dos 2. Det är upp till behandlande läkare att avgöra om extrados 

respektive påfyllnadsdos till barn är aktuellt. 

Riktade insatser för hög och jämlik vaccinationstäckning 

Under sportlovsveckan besökte vaccinationsbussen flera platser, bland annat 

Klippan, Malmö, Perstorp, Landskrona, Kristianstad och Tomelilla. Bussens 

placering på Bo Ohlssons parkering var lyckosam och ett stort antal stick kunde 

sättas. Generellt noteras att dos ettor minskar i antal. Aktiv planering av riktat 

färdschema för vaccinationsbussen fortsätter med ambition att nå platser med låg 

vaccinationstäckning. Regionens omfattande arbete med vaccinationsenheter på 

sjukhusen avvecklas och centreras till SUS i Lund. Privata aktörer, vårdcentraler 

och vaccinationsmottagningen på SUS i Lund håller öppet och erbjuder tider för 

vaccination till alla som vill.  

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 och öppnar upp nya tider kontinuerligt efter behov. 

Telefonbokning 

Den 1 mars startar en central telefonifunktion, för att avlasta vårdcentralernas 

telefoner. Denna enhet ska kunna boka covidvaccinationer på vårdcentraler och 

upphandlade vaccinatörer. Patienterna ringer som vanligt sin vårdcentral men 

kopplas via knappval över till denna enhet som ska hjälpa till att boka dem. Alla 

offentliga vårdcentraler och ett tiotal privata har anslutit sig till denna enhet. Den 

kommer att vara bemannad av GSF Kundcenter mellan 08:00-17:00 måndag-

fredag. Eventuella medicinska frågor kommer inte att besvaras av GSF utan de 

kommer att kopplas tillbaka till vårdcentralerna. 

Kommunikation 

Kommunikativa förberedelser inför den nationella vaccinationsveckan pågår för 

fullt. Huvudbudskapet kommer att vara Restriktionerna är borta – viruset är kvar. 

Hela Skåne mot pandemin. Region Skåne kraftsamlar tillsammans med 

Länsstyrelsen, kommuner och andra aktörer för att få fler att vaccinera sig. Alla 

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

vaccinationsmottagningar på sjukhus, upphandlade vaccinatörer, vaccinationsbuss 

och andra mobila insatser. Total erbjuds runt 100 aktiviteter under veckan. Alla 

aktiviteter kommer att presenteras på en samlingssida på 1177.se. 
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Från vecka 10 börjar informationen om veckan att spridas i olika kanaler. 

Informationen kommer att spridas i sociala medier och andra digitala kanaler, 

bland annat på bussar och tåg. Våra samarbetsparterners kommer också att vara 

delaktiga i spridningen av information om veckan.  


