
Hälso- och 
sjukvårdsstyrning 

PLG Covid-vaccination RIKTLINJE 

 

Fredrik Jonsson 

Delprojektledare 

fredrik.n.jonsson@skane.se  

Datum 2021-11-25, ver 1.1 

 
1 (3) 

 

 

 

Postadress: 291 89 Kristianstad 
 
Telefon (växel): 044-309 30 00   Fax: 044-309 32 98 
Internet: skane.se 

Organisationsnummer: 23 21 00-0255 

 

Påfyllnads dos av Hälso- och sjukvårdspersonal – 
Vaccinering mot covid-19 

Bakgrund 

Från januari 2021 har medarbetare erbjudits covid vaccination med förtur om de 
arbetat patient/brukar nära. Vaccineringen har ingått i Folkhälsomyndighetens 
program för vaccination mot covid-19 och utförts för att skydda patientgrupper 
där man kan förvänta sig ett svårt insjuknande i covid-19. 

Personal vaccineras för att skydda patienter.  

Aktuellt 

Då Folkhälsomyndigheten nu beslutat att öppna upp för personalvaccination enl  
 Prioriteringsordning påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19, dnr 02336-2020. 

Det är av största vikt, i enlighet med FoHM, att vaccinering av personal inte 
påverkar kapaciteten för vaccinering av prioriterade grupper. Det innebär således 
att det inte får förekomma någon undanträngning av prioriterade grupper. 

Region Skåne har en kapacitet på 35 500 doser/vecka för prioriterade grupper och 
detta följs upp veckovis.  

Vi påbörjar nu vaccineringen enligt nedan, som ett första steg. Ytterligare 
medarbetargrupper kommer bli aktuella framöver i enlighet med FOHMs beslut 
ovan. Detta sker så snart vi vaccinerat prioriterade grupper, då dessa går före. 
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Vilka ska få påfyllnadsdos, nr 3? 

Folkhälsomyndigheten skriver: 

Påfyllnadsdos utanför ordinarie prioriteringsordning erbjuds vårdpersonal som har 
stor risk att föra virus vidare till personer i riskgrupp. Detta avser personal som på 
daglig basis deltar i omvårdnad eller motsvarande grad av tät, långvarig kontakt 
av personer med hög risk att utveckla allvarlig sjukdom.  

Konsekvensen av ovanstående skrivning blir i Region Skåne att medarbetare som 
arbetar i patientnära med patienter inom slutenvård (somatisk och psykiatrisk) 
erbjuds påfyllnadsdos. Med slutenvård avses inneliggande heldygnsvård samt 
ASIH och andra vårdformer som motsvarar inneliggande heldygnsvård. 
Medarbetaren ska ha merparten av sin arbetstid förlagd till slutenvårdsavdelning 
för att erbjudas dos 3. 

Akutmottagningar för vuxna som regelbundet bedriver heldygnsvård inkluderas 
och även förlossningsavdelningar. 

Vaccinationsordningen inom slutenvården beskrivs i appendix, sist i detta 
dokument. 

Avgränsningen mot slutenvård är gjord då risken för att smitta patienter ökar med 
tiden man vistas nära patienten. 

Genomförande 

Varje sjukvårdsförvaltning (SUS, NO och NV) är ansvariga för att planera och 
genomföra vaccinationen enl detta dokument.  

Vi genomförandet får inte kapacitet som är avsedd för prioriterade grupper 
användas då det ger undanträngning av prioriterad åldersgrupp. Stickkapaciteten 
för prioriterade grupper kommer följas upp veckovis, som inom 
sjukhusförvaltningarna är 11 800 doser/vecka. 

Sjukvårdsförvaltningarna är ansvariga för att erbjuda till vaccinering till 
medarbetare inom psykiatrisk slutenvård inom deras upptagningsområde samt 
Simrishamns sjukhus. 

Vaccin beställs enligt gällande rutin. 

Denna riktlinje gäller från 30 november och tillsvidare.  

Vaccinering av personal får inte börja innan ovanstående datum. Detta för att 
samtliga sjukvårdsförvaltningar behöver skapa rutiner etc innan vaccineringen 
påbörjas. Vidare ska vaccineringen ske koordinerat i hela Region Skåne. 
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Appendix 

Principer för prioritetsordning av personal verksamma inom heldygns 
slutenvård i enlighet med ovanstående text 

1. Intensivvård inkl dialysavdelningar 
2. Somatisk vuxenakutmottagning som regelbundet bedriver heldygnsvård 
3. Förlossningsavdelningar 
4. Vårdavdelningar som till merparten beläggs med patienter äldre än 65 år 
5. Vårdavdelningar som till merparten beläggs med patienter som är 

påtagligt immunsupprimerade 
6. Vårdavdelningar utifrån åldersgrupp på patienterna som vårdas på aktuell 

avdelning. 


