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Sammanfattning 

Detta är Sveriges Kommuner och Regioners tredje uppföljningsrapport 2022 

avseende regionernas arbete med vaccinering mot covid-19. Rapporten tas fram 

i enlighet med överenskommelsen mellan SKR och regeringen. Tidigare 

uppföljningsrapporter finns på SKR.se. 

• Samtliga regioner bedömer övergripande att regionens arbete med 

vaccinering mot covid-19 framskrider väl. Per den 22 mars 2022 har 21 

miljoner vaccindoser givits i Sverige. Vaccinationskapaciteten är hög för att 

erbjuda dos 1-4 i regionerna. En anpassning till efterfrågan sker successivt. 

 

• Regionerna identifierar bara ett hinder för fortsatt genomförande 

vaccinering mot covid-19; vaccinationsviljan. Regionerna och SKR anser 

att det skulle vara hjälpta av förtydligande och samsyn kring den fortsatta 

omfattningen av vaccineringen mot covid-19. Regionerna är måna om att 

resurser används på ett effektivt sätt.  

 

• Den nationella vaccinveckan (vecka 11) har inneburit utökade 

kommunikativa insatser i regionerna och arbete med att öka tillgänglighet. 

Den mycket preliminära uppfattningen från regionerna överlag är att den 

nedåtgående trenden för vaccineringar avstannade eller vände under veckan. 

 

• Regionerna planerar nu för hur vaccinationen mot covid-19 ska genomföras 

för att på bästa sätt möta det behov som flyktingarna från Ukraina har, som 

ju inte bara handlar om vaccination mot covid-19. En registrering hos 

Migrationsverket underlättar i detta arbete.  

 

• Regionerna anger att det är långa handläggningstider för utfärdandet av 

vaccinationsbevis. Regionerna och SKR anser också att  

E-hälsomyndigheten borde ta fram en hållbar lösning för identifiering för 

att hämta ut sitt covidbevis om svenskt personnummer saknas. Regioner 

önskar också att det ska kunna vara möjligt att utfärda ett covidbevis med 

reservnummer.  
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Överenskommelse mellan 
regeringen och SKR 2022 

Den 23 december 2021 tecknade Sveriges Kommuner och Regioner och 

regeringen en överenskommelse om mål, ansvar, roller och finansiering för den 

fortsatta vaccinationen mot covid-19 2022. Att säkerställa skyndsam 

vaccination mot covid-19 för Sveriges befolkning är ett ansvar som delas 

mellan staten och regionerna. En välfungerande samverkan mellan parterna och 

kommuner, myndigheter, föreningar och företag är en viktig framgångsfaktor. 

I överenskommelsen för 2022 framgår att staten avsätter närmare 200 miljoner 

kronor till regionerna för att stödja övergripande insatser som uppskalning av 

vaccinationskapaciteten och kommunikationsinsatser under 2022. Regionerna 

får även fortsatt en ersättning med 275 kronor för varje given dos. För vaccin-

ationer med dos 1 och 2 till personer över 18 år erhåller regionerna 325 kronor. 

Regeringen avsätter även 4 miljoner kronor till regiongemensamma 

kommunikationsinsatser genom 1177.se.  

Den 7 februari enades parterna om att justera överenskommelsen för 2022. Det 

som en konsekvensändringar av Folkhälsomyndighetens nedkortade dos-

intervall mellan andra och tredje vaccindosen. Parternas gemensamma 

målsättning är att vaccinationer ska erbjudas i så nära anslutning som möjligt 

till att respektive prioritetsgrupp uppnår de rekommenderade dosintervallen. 

Riktmärket är att 80 procent av den vuxna befolkningen ska ha erbjudits en 

tredje vaccinsdos senast vecka 9 innevarande år.  

Den 17 mars beslutade parterna om en tilläggsöverenskommelse i syfte att 

säkert och snabbt kunna erbjuda personer som kommer till Sverige från Ukraina 

vaccination mot covid-19. Tillägget innebär att regionerna får 21 miljoner för 

ändamålet.  
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Krav på rapportering 

I den gemensamt beslutade överenskommelsen framgår att SKR under 2022 en 

gång per månad skriftligen ska avrapportera regionernas arbete med 

överenskommelsen till Regeringskansliet. Föreliggande rapport är den andra av 

de skriftliga sammanställningarna för 2022. Rapporteringen för 2022 ska 

omfatta följande: 

• regionernas arbete att genomföra vaccination mot covid-19 enligt 

målsättningen som parterna har enats om och Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer och prioriteringar av grupper som ska erbjudas 

vaccination, samt hinder för genomförandet av de planerade 

vaccinationerna,  

 

• hur regionerna har kommunicerat erbjudande om en tredje dos till 

befolkningen samt hur arbetet med att nå målsättningen att 80 procent av 

den vuxna befolkningen ska erbjudits en påfyllnadsdos under det första 

kvartalet fortlöper,  

 

• insatser som har genomförts för att uppnå en så hög och jämnt fördelad 

vaccinationstäckning i befolkningen som möjligt, utifrån 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer, 

 

• en beskrivning av respektive regions insatser som planeras att genomföras 

framåt utifrån de behov och förutsättningar som föreligger i respektive 

region, och som bedöms ge bäst effekt för att uppnå en högre 

vaccinationstäckning. De tre första månadsrapporterna bör fokusera på 

insatser för att öka täckningsgraden för dos 1 och 2. Exempel från samtliga 

regioner ska lyftas fram.  

 

• en gång per kvartal ska rapporten inkludera avrapportering kring 

regionernas arbete med vaccinationsbevis till Regeringskansliet 

(Socialdepartementet). Rapporterna ska omfatta information om arbetet 

med överföring av uppgifter till E-hälsomyndigheten om personer utan 

person- eller vaccinationsnummer i syfte att möjliggöra utfärdande av 

vaccinationsbevis. 
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Föreliggande rapport är en sådan kvartalsrapport som ska inkludera rapportering 

kring regionernas arbete med vaccinationsbevis. Därtill innehålla specifika 

insatser för att öka täckningsgraden för dos 1 och dos 2. 

Nya rekommendationer 

Den 14 februari 2022 rekommenderade Folkhälsomyndigheten en andra 

påfyllnadsdos, dos 4, till personer som bor på SÄBO, har hemtjänst eller 

hemsjukvård samt till alla som är 80 år och äldre. Den andra påfyllnadsdosen 

bör ges tidigast fyra månader efter den första. 

Den 11 mars 2022 rekommenderade Folkhälsomyndigheten att människor från 

Ukraina oavsett migrationsstatus får tillgång till hälso- och sjukvård som är 

nödvändigt ur ett smittskyddsperspektiv. Detta innefattar testning och vid behov 

behandling av smittsamma sjukdomar, samt vaccination enligt det nationella 

barnvaccinationsprogrammet och mot covid-19. 
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Regionernas arbete med 
vaccinering mot covid-19  

Antal vaccinerade  

Per den 22 mars 2022 har 21 miljoner vaccindoser givits i Sverige. 7,6 miljoner 

individer är vaccinerade med minst två doser vaccin. Det innebär att 84,7 % av 

Sveriges befolkning över 12 år är vaccinerade med minst två doser vaccin mot 

covid-19 per den 22 mars 2022. 5,1 miljoner doser har givits som dos 3 till 

befolkningen över 18 år per 22 mars 2022. Det innebär en andel vaccinerade i 

hela gruppen 18 år och äldre på 62,1 procent totalt.  

Andel vaccinerade med 3 doser för hela Sverige per den 23 mars 2022 
fördelat på olika åldersgrupper  

 

Källa: Folkhälsomyndigheten 
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Regionernas vaccinsamordning  

För att stödja samverkan mellan regionerna inrättade SKR efter samråd med 

hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket i augusti 2020 ett samverkansforum för 

samtliga regioners utsedda vaccinsamordnare. SKR håller veckovisa möten med 

vaccinsamordnarna. Därtill finns en gemensam kommunikationsyta, denna 

nyttjar regionernas vaccinsamordnare för att utbyta och dela erfarenheter, tips 

och råd. Sedan starten har, per den 25 mars 2022, 78 stycken veckomöten, åtta 

fördjupningsmöten och ett flerdagars uppföljnings- och planeringsmöte 

genomförts. Folkhälsomyndigheten har ett motsvarande forum både för möten 

och skriftlig kommunikation, SKR deltar i dessa möten tillsammans med 

regionerna och har, utifrån behov, ytterligare avstämningar med 

Folkhälsomyndigheten.  

Sedan hösten 2020 har regionerna, SKR, Inera och Folkhälsomyndighetens 

kommunikationsfunktioner haft möten minst en gång i veckan för att samordna 

kommunikationsplanering, insatser och budskap kopplat till covid-

vaccineringen. Regionerna har aviserat behov av fortsatt vaccinations- och 

kommunikations samverkan under 2022 något SKR kommer fortsätta att 

facilitera.  

För att samla in underlag till föreliggande rapport genomfördes under perioden 

15 mars 2022 till och med 18 mars 2022 en förfrågan i SKR nätverket för 

regionernas vaccinsamordnare. Regionerna ombads att göra en bedömning av 

det pågående arbetet och värdera det på en grön-gul-röd skala samt beskriva de 

insatser som pågår för att uppnå en så hög och jämnt fördelad vaccinations-

täckning i befolkningen som möjligt. Därtill efterfrågades en beskrivning av 

insatser kopplade till den särskilda vaccinationsveckan. Särskilda insatser 

avseende personer som kommer till Sverige med anledning av kriget i Ukraina 

efterfrågades också. Regionerna ombads även att göra en bedömning 

kompletterat med en beskrivning av förutsättningarna för det fortsatta 

genomförandet att vaccinering under 2022 på en grön-gul-röd skala. I denna 

rapport ska också en uppföljning ske av arbetet med vaccinationsbevis och 

arbetet med överföring av uppgifter till e-hälsomyndigheten om personer utan 

person- eller vaccinationsnummer i syfte att utfärda vaccinationsbevis. 

Avslutningsvis ställdes en specifik fråga kring om det finns särskilda hinder för 

fortsatt genomförande av vaccineringen mot covid-19.  
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Regionernas bedömning av det 
pågående vaccinationsarbetet 

Övergripande bedömning av det pågående vaccinationsarbetet:  

• 21 regioner bedömer övergripande att regionens arbete framskrider väl och 

värderar grön på en skala grön-gul-röd  

• Ingen region rapporterar sitt pågående vaccinationsarbete som gult  

• Ingen region rapporterar sitt pågående arbete som rött 

Regionerna beskriver generellt att de har en mycket god vaccinationskapacitet. 

Särskilda vaccinationsmottagningar, vårdcentraler och mobila enheter har 

generösa öppettider där vaccin erbjuds. Det sker genom såväl förbokade tider 

som genom drop-in. Totalt sett är kapaciteten hög för att erbjuda dos 1-4. En 

anpassning till efterfrågan sker successivt i samtliga regioner. Det kan till 

exempel innebära att minska antalet vaccinationsställen och istället komplettera 

upp med mobila team för att nå svårnådda grupper. Ett annat sätt är att avveckla 

de särskilda vaccinationsmottagningarna och helt integrera vaccineringen i 

vårdcentralernas uppdrag.  

Samarbete 

Samarbete har under hela vaccinering mot covid-19 lyfts fram som en 

framgångsfaktor. Samverkan har kontinuerligt skett med andra verksamheter 

inom regionen samt med kommunerna så väl som med frivilligorganisationer 

och andra myndigheter så som Länsstyrelserna. Som exempel på det kan 

nämnas den samverkan som nu sker mellan regioner och kommuner vid 

vaccinering med dos 4 på SÄBO samt till personer med hemtjänst och/eller 

hemsjukvård.  

Kontinuerligt sker också information inom asyl och flyktinghälsovården eller 

andra forum där regionen informerar om hälsa och förebyggande hälsovård. 

Informationstillfällen med efterföljande vaccination vid SFI och olika lärcenter 

förekommer också. Vaccination för hem- och papperslösa utförs också på vissa 

platser. Det har också genomförts vaccinationer på häkten.  
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Andra exempel på samverkan är i de mobila och riktade insatser för vaccinering 

som sker i samarbete mellan regioner, kommuner och länsstyrelsen. Samverkan 

sker då både genom kommunikativa informationsmöten med möjlighet att 

vaccinera sig på plats, och i form av vaccinationsbuss och mobila team. 

Låga trösklar att vaccinera sig 

Fler regioner anger att möjligheterna till drop-in ökar. Regionerna anger att de 

fortfarande har möjlighet till bokning av tid men erbjuder drop-in vid fler 

enheter under vaccinationsmottagningarnas öppethållande fr o m 

vaccinationsveckan och framåt. Regionerna beskriver att de har möjlighet till 

bokning via 1177 utan e-legitimation och telefonnummer för att få hjälp att 

boka tid.  

Vissa regioner uppger också att de skickar ut specifika kallelser för alla 

personer över 80 år.  Genom digitala bokningsverktyg har personer fått SMS 

med information om påfyllnadsdos. Riktad information har också gått till 

personer som har hemtjänst och hemsjukvård liksom till alla personer som bor 

på särskilda boenden för äldre.  

Vaccination sker också på skid- och turistanläggningar och på högskolor och 

universitet.  

Regionerna arbetar med uppföljning av aktiviteter via demografisk statistik som 

delas med berörda kommuner. Arbetet sker i samverkan med fastighetsbolag, 

SFI, integrationsenheter, socialtjänst och övriga kommunala verksamheter. 

Regioner arbetar i dessa områden med civilsamhället för att öka motivationen 

till exempel genom olika intresseföreningar (-somaliska, -arabiska och olika 

trossamfund). 

Nationella vaccinationsveckan 

En fullständig utvärdering av alla regionernas samtliga insatser under den 

nationella vaccinationsveckan är för tidigt att göra. Underlaget till föreliggande 

rapport samlades in under den aktuella veckan. Regionerna beskriver att 

omfattande insatser har genomförts i syfte att öka vaccinationstäckningen. Den 

mycket preliminära uppfattningen från regionerna överlag är att  den 

nedåtgående trenden för vaccineringar avstannade eller vände under veckan. 

Några regioner anger att tillströmningen av vaccinationer ökade denna vecka. 

Andra vaccinsamordnare säger att resultatet av vaccinveckan har inneburit 
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”bättre resultat än sista veckorna men fortfarande låg vaccinationsvilja”. Enligt  

Folkhälsomyndighetens statistik ökade antalet vaccinationer med 23 procent 

jämfört med föregående vecka. Totalt gavs 160 000 doser under veckan. 

Utökade kommunikativa insatser 

Regionerna beskriver hur de har utökat sina kommunikativa insatser under 

nationella vaccinationsveckan. Särskilt anpassade filmer har tagits fram och 

spridits. Någon region beskriver att de har bjudit in press och media att följa 

regionens aktiviteter, samt att regionerna själva lagt ut filmer och nyheter i 

sociala medier för att öka uppmärksamheten. Synligheten i köpta kanaler har 

ökat under och inför veckan. 

Kommunikation om den enskilda regionens totala vaccinutbud mot covid-19 

har på flera håll samlats på 1177.se och länkar har spridits till kommuner i 

regionen såväl som till bostadsbolag, idéburen sektor, skolor med flera.  

Regionövergripande kommunikationskampanjer med anpassningar till specifika 

orter i regionen har varit ett sätt att nå ut i alla delar av regionen. Regionerna har 

engagerat hälsoinformatörer/ kulturtolkar som rört sig på särskilt utvalda platser 

med låg vaccinationstäckning under hela veckan. 

Någon region har tagit fram en film som riktas till stickrädda om det har varit 

ett motiv för att inte ta vaccin.   

Dialog och informationsspridning har skett med kommuner och företag i 

regionerna. I dessa har på vissa håll Länsstyrelsen involveras.  Information har 

också i vissa regioner kommuniceras via direktbrev till stora arbetsplatser. Vissa 

kommuners infartstavlor har annonserat om att det är nationell 

vaccinationsvecka med information om att man kan drop-in vaccinera sig. Till 

viss del har Folkhälsomyndighetens nationella material används.  

Facebook-inlägg har gjorts med information om drop-in tider/platser, de inlägg 

som gjorts från regioners officiella Facebook-konto har delats vidare i andra 

kanaler.  

Andra exempel på insatser inför kampanjveckan vecka 11 är riktad information 

i områden med låg täckningsgrad. Information har också spridits i olika i 

nätverk (på olika språk) för utlandsfödda. Informationen är spridd i olika 
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kanaler till föräldrar, vårdnadshavare och elever över 12 år, och till personal 

inom barn- och utbildningsförvaltningen. 

Ökad tillgänglighet 

Under nationella vaccinationsveckan har öppettider på flera håll utökats. 

Särskilda dagar där samtliga vårdcentraler har drop in-vaccinering har 

samordnats i flera regioner. Regioner beskriver hur vaccinationer under denna 

aktuella vecka har genomförts på orter där det vanligtvis inte finns några 

vaccinationsmottagningar. Öppettider har på flera håll utökats under veckan. På 

dessa tillfälliga mottagningar har det gått bra att boka tid men det har också gått 

att komma på drop-in.  

Exempel på insatser från andra ställen i landet för att öka tillgängligheten är att 

regioner vaccinerat i butiker/köpcentrum. Andra exempel är vaccinatörer och 

informatörer på stora köpcentrum som har stor tillströmning av personer från 

hela landet. En annan region beskriver hur de åkt med vaccinationsbussen 

runtom hela länet dagligen och ställt bussar på strategiska platser med lägre 

vaccinationstäckningsgrad. Kompletterat med vaccinationsmottagningar och 

med fler drop-in platser och pop-up platser. Att bjuda på fika vid dessa enheter 

har varit ett sätt att locka personer ytterligare.  Såväl sjukhusentréer samt 

väntrum i vården har använts som vaccinationsenheter. Informationsinsatser och 

vaccinering har skett lokalt i samband med vaccination på köpcentrum och 

universitet. På vissa håll har vaccinatörer besökt sfi och Komvux.  

Särskilda vaccinationsinsatser mot covid-19 för flyktningar 
från Ukraina 

Genom den tilläggsöverenskommelse mellan SKR och regeringen 17 mars 

tydliggörs att alla som flyr från Ukraina till Sverige ska erbjudas avgiftsfri 

vaccination mot covid-19. Regeringen avsätter 21 miljoner kronor för att stödja 

regionernas insatser att snabbt och säkert erbjuda vaccination mot covid-19 till 

personer som kommer till Sverige från Ukraina. 

För att regionerna ska nå aktuella individer och kunna erbjuda vaccination, 

hälsosamtal och övrig hälso- och sjukvård är det av vikt att personerna 

registreras på Migrationsverket.  
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Regionernas vaccinationsorganisation samverkar med de av regionens 

funktioner som arbetar med mottagande av personer från Ukraina. Regionerna 

planerar nu för hur vaccinationen mot covid-19 ska genomföras för att på bästa 

sätt möta det behov som flyktingarna har, som ju inte bara handlar om 

vaccination mot covid-19.  Översättning av material har skett och 

Folkhälsomyndigheten har publicerat översättning till ukrainska av visst 

material kopplat till covid-19-vaccination. Det är till värdefull hjälp för 

regionerna att sådant material tas fram nationellt. I den utsträckning 

översättning kan samordnas är det resurs- och tidsbesparande.  

Någon region beskriver hur de genom att de nu använder vårdcentralerna som 

huvudingång för vaccination strävar efter att samordna den allmänna 

hälsoundersökningen med tillhörande översyn över annat vaccinskydd så som 

mässling, stelkramp och polio. Regionen planerar därtill även för uppsökande 

verksamhet på de större flyktingmottagningarna för just covid-19 vaccin. 

Utmaningarna ligger främst i att nå alla nyanlända med information och att 

övervinna den vaccinationsskepsis som finns. I detta arbete ser regionerna ett 

fortsatt behov av stöd från nationellt håll med översättning av 

informationsmaterial till ukrainska och informerande insatser redan vid gränsen 

och via migrationsverket. 

Regioner beskriver hur mobila team åker ut till ankomstboenden och andra 

samlingsplatser för att erbjuda vaccination. En översyn över kapaciteten hos 

fasta vaccinationsmottagningar har genomförts på flera håll avseende beredskap 

och kunskap att ta emot och vaccinera nyanlända från Ukraina. På 1177.se finns 

översatt information på ukrainska som beskriver hur det går till. 
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Regionernas bedömning av det 
framtida vaccinationsarbetet 

Övergripande bedömning av det planerade vaccinationsarbetet 
fortsatt under 2022:  

• 20 regioner bedömer övergripande att förutsättningarna för det kommande 

genomförandet kan hanteras väl och värderar grön på en skala grön-gul-röd  

• 1 region rapporterar förutsättningarna för det kommande genomförandet av 

vaccinationsarbetet framöver som gult  

• 0 region rapporterar förutsättningarna för det kommande genomförandet som 

rött  

Den region som angivit gult för det kommande arbetet gör det för att det ännu 

inte är beslutat hur det interna arbetet i regionen ska organiseras. En orsak till 

att det kan vara svårt för regionerna att besluta om en organisation är de oklara 

planeringsförutsättningar som finns för omfattningen av vaccinationsarbetet 

framöver.  

Vaccinationsbevis 

Regionerna har på olika sätt organiserat sitt arbete med utfärdande av 

vaccinationsbevis. Regioner har utsedda kontaktvägar till e-hälsomyndigheten 

för frågor. Vissa regioner har inrättat funktions e-post brevlådor i detta syfte.  

Flera regioner beskriver hur de har en central funktion som har ett samarbete 

med de vaccinerade enheterna. Exempel på hur den har utformats är via telefon 

och samordnas med stödet till personer som saknar svenskt personnummer. 

Telefonsupporten tar emot ärendet och rapporterar sedan vidare till e-

hälsomyndigheten. Detta underlättar för den enskilde invånaren som ansöker 

och som bara behöver ha en kontakt hos regionen.  

Andra regioner beskriver hur det på vårdcentraler finns ansvarig som kan hjälpa 

till att ansöka till e-hälsomyndigheten för personer med eller utan svenskt 

personnummer. Etablerad struktur och rutin finns för hantering av Covidbevis 

för personer utan personnummer. 
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Utmaningar 

Just nu är efterfrågan låg på vaccinationsbevis. Vissa regioner rapporterar om 

långa handläggningstider till att vaccinbevisen kommer.  

Ett hinder som har uppmärksammats är att det har varit problem att hämta ut det 

rekommenderade brevet från myndigheterna om individerna saknar 

personnummer. Det uppfattas av regionerna som en stor brist att LMA korten 

inte anses som godkänd legitimation för att hämta ut rek-brev, de kan bara 

användas för att hämta ut rek-brev från Migrationsverket. Regioner och SKR 

har varit i kontakt med E-hälsomyndigheten i ärendet och myndigheten är 

medveten om problemet. De för dialog med PostNord för att förhoppningsvis 

hitta lösningar. Resultatet nu blir att personer blir utan covidbevis. I andra 

regioner framgår det i förutsättningarna för att kunna få ett covidbevis att 

individen har en godkänd legitimation så att du kan hämta ut brevet. Regionerna 

och SKR anser att det behöver tas fram en hållbar lösning för identifiering för 

att hämta ut sitt covidbevis om svenskt personnummer saknas. Denna fråga kan 

inte regionerna lösa. 

Regioner uppfattar att det är krångligt att få ut ett covidbevis med 

reservnummer. Framför allt är det omständligt för upphandlade aktörer som har 

en lång väg för att få fram SITHS-kort med behörighet och resten av 

ansökningarna. Regioner önskar att även vaccinationer dokumenterade med 

reservnummer automatiskt skulle kunna generera ett covid-bevis.  

Hinder för fortsatt vaccination mot covid-19 

Inga stora avgörande hinder finns för fortsatt genomförande vaccinering mot 

covid-19. Antalet bokningar har nu minskat till en låg nivå. Största hindret sitter 

inte i resurser utan den minskade viljan att vaccinera sig.  

Här skulle det behövas nationell koncensus på att vaccineringen går in i en 

annan mer förvaltningsfas och ett formellt avslut på den mer omfattande 

breddvaccineringen. Resurser behöver användas effektivt. Regioner uppfattar 

att de fortfarande uppmanas att finnas tillgängliga för vaccination mot covid-19 

i hög utsträckning.  

Att hitta rätt dimensionering för arbetet under våren, sommaren och därifrån 

kunna skala upp till hösten är en utmaning. Det handlar framförallt om att 
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kunna bedriva ett tillgängligt arbete på ett resurseffektivt sätt. Regionerna 

behöver kunna dimensionera lokaler och bemanning utifrån rådande läge och 

samtidigt ha möjlighet att skala upp om nya grupper under våren kommer 

erbjudas ytterligare en påfyllnadsdos. Det behövs framförhållning och en rimlig 

förberedelsetid för att kunna planera för en ny insats.  

Regionerna noterar att yngre personer inte längre är lika motiverade att ta tredje 

dosen. Det kan bero på att många varit sjuka och vill vänta. Men kanske också 

att omikronvarianten är mildare. En annan observation är att det fortsatt finns en 

rädsla för att vaccinera sig och att det är ett hinder för att nå en jämnare och 

högre vaccinationstäckning. För många verkar rädslan bottna i ganska basala 

kunskapsluckor, i kombination med desinformation och brist på källkritiskt 

tänkande.  

En fråga som också lyfts är att vaccinationsviljan i nuläget är lägre än tidigare 

och regionerna funderar över hur befolkningen i stort ska motiveras att 

eventuellt ta ytterligare doser i höst. 

Folkhälsomyndigheten har inlett ett arbete tillsammans med representanter från 

några regioner för att ta fram olika scenarier för genomförande av covid-19 

vaccinering framöver. Ju tydligare ett sådant arbete kan vara desto mer 

underlättar det för regionernas planering. Regionerna har på egen hand gjort 

olika scenariobeskrivningar där de har beskrivit olika utfall och hur dessa skulle 

hanteras samt vilka behov av kapacitet de olika händelserna kräver. I det 

regionala arbetet är det av stort värde att få input i Folkhälsomyndighetens 

analyser och kommande rekommendationer.  
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Vilka insatser planeras i respektive region? 

Nedan följer en kort sammanställning av planerade insatser för att öka 

vaccinationstäckningen för covid-19. 

Blekinge:  

planen är att fortsätta bedriva mobila insatser i de områden där vi känner till att 

täckningsgraden är låg. Vi har ett gott samarbete med Blekinge Integrations och 

Utbildningscenter som är ett stort och nödvändigt stöd (har tillgång till 

medarbetare som talar 26 olika språk) för oss i insatser bland utrikes födda. Det 

stödet vet vi att vi fortsatt kan räkna med. För övrigt kommer vaccinationer 

fortlöpande ske på häktet och i samverkan med kyrklig verksamhet för att nå 

socioekonomiskt utsatta. 

Dalarna: 

Regionen har skickat ut påminnelser, varit aktiva i media och sociala medier. 

Kommunikativa insatser på sociala medier är ständigt återkommande. Regionen 

kommer att fortsätta med mobila insatser t.o.m. påskveckan. 

Vaccinationsinsatser inom svårnådda områden fortsätter. Under senvåren och 

sommaren kommer vaccination att erbjudas, men med annan dimensionering. 

Gotland: 

För att få en så hög täckningsgrad som möjligt har Region Gotland arbetat med 

att göra vaccinationerna så tillgängliga som möjligt. Trots att antalet 

vaccinationer per dag nu är relativt få har vaccinationsmottagningarna 

förhållandevis generösa öppettider och merparten av mottagningarna erbjuder 

drop-in vilket uppskattas av invånarna. Genom regionens digitala 

bokningsverktyg skickas SMS med information om påfyllnadsdos, därtill har 

regionen vid ett antal tillfällen gjort riktade utskick med 

vaccinationsinformation. Utöver arbetet på vaccinationsmottagningarna arbetar 

Region Gotland också mobilt och uppsökande. De senaste veckorna har till 

exempel vaccinationer erbjudits i samband med idrottsevenemang. I övrigt 

kommunicerar vi återkommande via vår hemsida och i lokala medier vikten av 

att vaccinera sig. 
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Gävleborg: 

Regionen har skickat ut påminnelser, varit aktiva i media och sociala medier. 

Kommunikativa insatser på sociala medier är ständigt återkommande. Regionen 

kommer att fortsätta med mobila insatser t.o.m. påskveckan. 

Vaccinationsinsatser inom svårnådda områden fortsätter. Under senvåren och 

sommaren kommer vaccination att erbjudas, men med annan dimensionering. 

Halland 

Mobila team som erbjuder vaccination i områden med låg täckningsgrad. Sker i 

samverkan med Länsstyrelsen där regionen har möjlighet att återkommande 

under några veckor erbjuda vaccination tillsammans med informatörer och 

nyckelpersoner i området. Informerar och vaccinerar även på SFI, vilket har 

varit en lyckad insats under hela vaccinationsarbetet. Vaccinationsbussen på 

strategiska platser ska börja rulla åter inom kort. För övrigt satsat på god 

tillgänglighet på vårdcentraler och vaccinationscentraler samt god möjlighet till 

drop in. 

Jämtland/Härjedalen 

Regionen följer desorapporter och genomför särskilda insatser i dessa områden. 

Vaccination sker på gymnasieskolor och på mötesplatser för personer med 

annat modersmål. Regionen har tolkstöd till hjälp. 

Jönköping 

Regionen arbetar med att få flera personer att ta dos 3 genom att i alla 

mediasituationer förklara att pandemin inte är över samt att sprida förklarande 

fakta kring vikten av ett bra grundskydd inför framtiden och att man ska se till 

att ligga i fas med övriga i samhället. Vi informerar också om svårigheter som 

kan uppstå vid utlandsresa för ofullständigt vaccinerade. Under vecka 11 

försöker vi också nå ut till dessa personer genom sms-utskick.  

Regionen följer täckningen utifrån deso-områden och tar hjälp av lokal 

vårdcentral och andra lokala företrädare, bostadsbolag och kultur och fritid m fl. 

för att fortsätta lobba för vaccination. 
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Regionen sprider information och argument till personal inom vårdens olika 

områden, med uppmaning att fråga om och uppmana till vaccination i alla typer 

av patientmöten. 

Kalmar 

Det ska fortsatt var lätt att vaccinera sig när man har bestämt sig för att 

vaccinera sig. Det ska fortsättningsvis finnas möjlighet att vaccinera sig i hela 

länet. Kommunikation genomförs kontinuerligt i alla olika media för att nå ut 

med budskapet att det fortsatt är viktigt att vaccinera sig. Från vårt 

bokningssystem skickas påminnelse SMS ut. 

Kronoberg 

Region Kronoberg har omfattande uppsökande verksamhet som avser både 

bostadsområden och skolor med en vaccinationstäckning som är 80% eller 

lägre. I bostadsområden har regionen haft informationstillfällen med möjlighet 

till information på andra språk samt efterföljande vaccination. I skolor har 

information skickats hem till alla föräldrar och vi har erbjudit kommunerna två 

vaccinationstillfällen per skola där vaccinationstäckningen varit 80% eller lägre. 

Medialt skickas information ut om vikten att fullfölja sin vaccinationsserie 

oavsett om smittspridningen går ner. Under de senaste 2 veckorna har 

vaccinationsplatserna märkt en ökning av antalet äldre som kommer och även 

en ökning av dos 1 och dos 2. 

Norrbotten 

Regionen har ökat tillgängligheten ytterligare genom att öppna upp för drop in 

för alla under vaccinationsmottagningarnas öppethållande. Flera olika insatser i 

de områden som har allra lägst täckning har genomförts sedan tidigare och när 

det gäller vissa områden bedömer vi att det är svårt att nå längre. Samverkan 

sker med bl. a Länsstyrelsen, kommuner, kriminalvården och olika trossamfund 

för att nå dessa grupper. 

Skåne 

Fortsatt arbete med riktade mobila insatser i samarbete med länsstyrelse och 

kommuner, med målet att synliggöra och skapa medvetenhet och kunskap om 

vaccinationerna. Arbetet omfattar både kommunikativa informationsmöten, 

ibland med möjlighet att vaccinera sig på plats, samt i form av vaccinationsbuss 
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och mobila vaccinationsteam. Insatser riktas främst till områden med lägre 

vaccinationstäckning. Mobil vaccinationskapacitet placeras även på strategiska 

punkter med stor rörelse av människor. Utvärdering görs löpande och 

framgångsfaktorer tas tillvara - såsom återkommande insatser på samma plats, 

samma veckodag under flera veckor i rad, samt värdet av att förmedla 

information via föreningar och aktörer med lokal förankring. 

Stockholm 

Fortsätta kommunicera med de målgrupper som fortfarande inte vaccinerat sig 

och fortsätta med riktade insatser och samverkan i områden med lägre 

vaccinationstäckning. Det pågår arbete med att ta fram riktad kommunikation 

mot grupper som vaccinerar sig i lägre omfattning som vissa yrkesgrupper och 

personern i åldern 18-29 år. Under den nationella vaccinationsveckan lyfts våra 

pågående initiativ och pekar mot kampanjen från våra befintliga kanaler. 

Kampanjen "Hela Stockholm mot pandemin" pågår också. 

Sörmland 

Fortsatt arbete med information i sociala medier, lokaltrafiken har information 

på bussarna i regionen, drop in mottagningar i utsatta områden sedan en längre 

tid. 

Uppsala 

Fortsatt information om möjligheter att bli vaccinerad. Generösa bokningstider. 

Vaccination i stora samligslokaler inom universiteten för att nå ffa yngre 

ovaccinerade individer. Personer över 80 år kallas med förbokade tider för dos 

4. 

Värmland 

Identifiering av deso-områden, insatser i dessa områden, uppsökande 

verksamhet på platser där vi ser låg täckning f.ö. Universitetet, köpcentra för att 

nå de yngre åldersgrupperna. 

Västerbotten 

Regionens arbete pågår enligt plan som innebär aktiva insatser i media och 

sociala medier. Drop-in tider erbjuds för att öka tillgängligheten. 
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Västernorrland 

Regionens arbete pågår enligt plan och aktiva planerade åtgärder framöver är att 

skickat ut sms påminnelser. Därtill planeras för aktivitet i media och sociala 

medier i syfte att uppmärksamma möjligheterna till vaccinering.  

Västmanland 

Efter vecka 11 kommer vi att fortsätta med mobila vaccinationsinsatser i flera 

områden där vi har låg vaccinationstäckning. 

VGR 

Regionen arbetar med informationsinsatser i media men också genom 

kommuners nätverk så som fastighetsbolag. Tröskelsänkande insatser är 

exempelvis vaccinationsinsatser med drop-in i områden med lägre 

vaccinationstäckning. Regionen har nu insatser en gång per vecka på ca 17 

platser enligt ett rullande schema.  Regionen arbetar med uppsökande 

verksamhet på bland annat SFI, folkhögskolor, högskolor och vaccination i 

samverkan med aktörer inom civilsamhället såsom församlingar och föreningar. 

En avtalad vaccinatör samverkar med de två asylboenden vi har i regionen och 

där erbjuder vaccination efter behov. Regionens största kommun bidrar med 

kulturtolkar på plats i områden med lägre vaccinationstäckning. Flera av våra 

vaccinatörer har flerspråkig personal, särskilt i områden med företrädesvis andra 

språk än svenska. Regionen har daglig närvaro i sociala medier och traditionella 

medier i syfte att öka kunskapen om vaccinationerna. En film har spelats in med 

vår vaccinsamordnare som ett led i att bemöta spridning av desinformation. 

Örebro 

Inbjudan till vaccination skickas ut till alla personer som inte ännu tagit dos 1. 

Till övriga som inte fullföljt sin vaccination skickas också information ut. 

Östergötland 

Regionen fortsätter med god tillgänglighet till drop in och åker ut till områden 

med låg täckning PV och kommunerna intensifierar arbetet med dos 4 vilket 

gått långsamt även det. 
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	Krav på rapportering 
	I den gemensamt beslutade överenskommelsen framgår att SKR under 2022 en gång per månad skriftligen ska avrapportera regionernas arbete med överenskommelsen till Regeringskansliet. Föreliggande rapport är den andra av de skriftliga sammanställningarna för 2022. Rapporteringen för 2022 ska omfatta följande: 
	• regionernas arbete att genomföra vaccination mot covid-19 enligt målsättningen som parterna har enats om och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och prioriteringar av grupper som ska erbjudas vaccination, samt hinder för genomförandet av de planerade vaccinationerna,   
	• regionernas arbete att genomföra vaccination mot covid-19 enligt målsättningen som parterna har enats om och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och prioriteringar av grupper som ska erbjudas vaccination, samt hinder för genomförandet av de planerade vaccinationerna,   
	• regionernas arbete att genomföra vaccination mot covid-19 enligt målsättningen som parterna har enats om och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och prioriteringar av grupper som ska erbjudas vaccination, samt hinder för genomförandet av de planerade vaccinationerna,   

	• hur regionerna har kommunicerat erbjudande om en tredje dos till befolkningen samt hur arbetet med att nå målsättningen att 80 procent av den vuxna befolkningen ska erbjudits en påfyllnadsdos under det första kvartalet fortlöper,   
	• hur regionerna har kommunicerat erbjudande om en tredje dos till befolkningen samt hur arbetet med att nå målsättningen att 80 procent av den vuxna befolkningen ska erbjudits en påfyllnadsdos under det första kvartalet fortlöper,   

	• insatser som har genomförts för att uppnå en så hög och jämnt fördelad vaccinationstäckning i befolkningen som möjligt, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer,  
	• insatser som har genomförts för att uppnå en så hög och jämnt fördelad vaccinationstäckning i befolkningen som möjligt, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer,  

	• en beskrivning av respektive regions insatser som planeras att genomföras framåt utifrån de behov och förutsättningar som föreligger i respektive region, och som bedöms ge bäst effekt för att uppnå en högre vaccinationstäckning. De tre första månadsrapporterna bör fokusera på insatser för att öka täckningsgraden för dos 1 och 2. Exempel från samtliga regioner ska lyftas fram.   
	• en beskrivning av respektive regions insatser som planeras att genomföras framåt utifrån de behov och förutsättningar som föreligger i respektive region, och som bedöms ge bäst effekt för att uppnå en högre vaccinationstäckning. De tre första månadsrapporterna bör fokusera på insatser för att öka täckningsgraden för dos 1 och 2. Exempel från samtliga regioner ska lyftas fram.   

	• en gång per kvartal ska rapporten inkludera avrapportering kring regionernas arbete med vaccinationsbevis till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Rapporterna ska omfatta information om arbetet med överföring av uppgifter till E-hälsomyndigheten om personer utan person- eller vaccinationsnummer i syfte att möjliggöra utfärdande av vaccinationsbevis.  
	• en gång per kvartal ska rapporten inkludera avrapportering kring regionernas arbete med vaccinationsbevis till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Rapporterna ska omfatta information om arbetet med överföring av uppgifter till E-hälsomyndigheten om personer utan person- eller vaccinationsnummer i syfte att möjliggöra utfärdande av vaccinationsbevis.  


	 
	 
	Föreliggande rapport är en sådan kvartalsrapport som ska inkludera rapportering kring regionernas arbete med vaccinationsbevis. Därtill innehålla specifika insatser för att öka täckningsgraden för dos 1 och dos 2. 
	Nya rekommendationer 
	Den 14 februari 2022 rekommenderade Folkhälsomyndigheten en andra påfyllnadsdos, dos 4, till personer som bor på SÄBO, har hemtjänst eller hemsjukvård samt till alla som är 80 år och äldre. Den andra påfyllnadsdosen bör ges tidigast fyra månader efter den första. 
	Den 11 mars 2022 rekommenderade Folkhälsomyndigheten att människor från Ukraina oavsett migrationsstatus får tillgång till hälso- och sjukvård som är nödvändigt ur ett smittskyddsperspektiv. Detta innefattar testning och vid behov behandling av smittsamma sjukdomar, samt vaccination enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet och mot covid-19. 
	  
	Regionernas arbete med vaccinering mot covid-19  
	Antal vaccinerade  
	Per den 22 mars 2022 har 21 miljoner vaccindoser givits i Sverige. 7,6 miljoner individer är vaccinerade med minst två doser vaccin. Det innebär att 84,7 % av Sveriges befolkning över 12 år är vaccinerade med minst två doser vaccin mot covid-19 per den 22 mars 2022. 5,1 miljoner doser har givits som dos 3 till befolkningen över 18 år per 22 mars 2022. Det innebär en andel vaccinerade i hela gruppen 18 år och äldre på 62,1 procent totalt.  
	Andel vaccinerade med 3 doser för hela Sverige per den 23 mars 2022 fördelat på olika åldersgrupper  
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	Källa: Folkhälsomyndigheten 
	 
	  
	Regionernas vaccinsamordning  
	För att stödja samverkan mellan regionerna inrättade SKR efter samråd med hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket i augusti 2020 ett samverkansforum för samtliga regioners utsedda vaccinsamordnare. SKR håller veckovisa möten med vaccinsamordnarna. Därtill finns en gemensam kommunikationsyta, denna nyttjar regionernas vaccinsamordnare för att utbyta och dela erfarenheter, tips och råd. Sedan starten har, per den 25 mars 2022, 78 stycken veckomöten, åtta fördjupningsmöten och ett flerdagars uppföljnings- och p
	Sedan hösten 2020 har regionerna, SKR, Inera och Folkhälsomyndighetens kommunikationsfunktioner haft möten minst en gång i veckan för att samordna kommunikationsplanering, insatser och budskap kopplat till covid-vaccineringen. Regionerna har aviserat behov av fortsatt vaccinations- och kommunikations samverkan under 2022 något SKR kommer fortsätta att facilitera.  
	För att samla in underlag till föreliggande rapport genomfördes under perioden 15 mars 2022 till och med 18 mars 2022 en förfrågan i SKR nätverket för regionernas vaccinsamordnare. Regionerna ombads att göra en bedömning av det pågående arbetet och värdera det på en grön-gul-röd skala samt beskriva de insatser som pågår för att uppnå en så hög och jämnt fördelad vaccinations-täckning i befolkningen som möjligt. Därtill efterfrågades en beskrivning av insatser kopplade till den särskilda vaccinationsveckan. 
	Regionernas bedömning av det pågående vaccinationsarbetet 
	Övergripande bedömning av det pågående vaccinationsarbetet:  
	• 21 regioner bedömer övergripande att regionens arbete framskrider väl och värderar grön på en skala grön-gul-röd  
	• Ingen region rapporterar sitt pågående vaccinationsarbete som gult  
	• Ingen region rapporterar sitt pågående arbete som rött 
	Regionerna beskriver generellt att de har en mycket god vaccinationskapacitet. Särskilda vaccinationsmottagningar, vårdcentraler och mobila enheter har generösa öppettider där vaccin erbjuds. Det sker genom såväl förbokade tider som genom drop-in. Totalt sett är kapaciteten hög för att erbjuda dos 1-4. En anpassning till efterfrågan sker successivt i samtliga regioner. Det kan till exempel innebära att minska antalet vaccinationsställen och istället komplettera upp med mobila team för att nå svårnådda grupp
	Samarbete 
	Samarbete har under hela vaccinering mot covid-19 lyfts fram som en framgångsfaktor. Samverkan har kontinuerligt skett med andra verksamheter inom regionen samt med kommunerna så väl som med frivilligorganisationer och andra myndigheter så som Länsstyrelserna. Som exempel på det kan nämnas den samverkan som nu sker mellan regioner och kommuner vid vaccinering med dos 4 på SÄBO samt till personer med hemtjänst och/eller hemsjukvård.  
	Kontinuerligt sker också information inom asyl och flyktinghälsovården eller andra forum där regionen informerar om hälsa och förebyggande hälsovård. Informationstillfällen med efterföljande vaccination vid SFI och olika lärcenter förekommer också. Vaccination för hem- och papperslösa utförs också på vissa platser. Det har också genomförts vaccinationer på häkten.  
	Andra exempel på samverkan är i de mobila och riktade insatser för vaccinering som sker i samarbete mellan regioner, kommuner och länsstyrelsen. Samverkan sker då både genom kommunikativa informationsmöten med möjlighet att vaccinera sig på plats, och i form av vaccinationsbuss och mobila team. 
	Låga trösklar att vaccinera sig 
	Fler regioner anger att möjligheterna till drop-in ökar. Regionerna anger att de fortfarande har möjlighet till bokning av tid men erbjuder drop-in vid fler enheter under vaccinationsmottagningarnas öppethållande fr o m vaccinationsveckan och framåt. Regionerna beskriver att de har möjlighet till bokning via 1177 utan e-legitimation och telefonnummer för att få hjälp att boka tid.  Vissa regioner uppger också att de skickar ut specifika kallelser för alla personer över 80 år.  Genom digitala bokningsverktyg
	Vaccination sker också på skid- och turistanläggningar och på högskolor och universitet.  
	Regionerna arbetar med uppföljning av aktiviteter via demografisk statistik som delas med berörda kommuner. Arbetet sker i samverkan med fastighetsbolag, SFI, integrationsenheter, socialtjänst och övriga kommunala verksamheter. Regioner arbetar i dessa områden med civilsamhället för att öka motivationen till exempel genom olika intresseföreningar (-somaliska, -arabiska och olika trossamfund). 
	Nationella vaccinationsveckan 
	En fullständig utvärdering av alla regionernas samtliga insatser under den nationella vaccinationsveckan är för tidigt att göra. Underlaget till föreliggande rapport samlades in under den aktuella veckan. Regionerna beskriver att omfattande insatser har genomförts i syfte att öka vaccinationstäckningen. Den mycket preliminära uppfattningen från regionerna överlag är att  den nedåtgående trenden för vaccineringar avstannade eller vände under veckan. Några regioner anger att tillströmningen av vaccinationer ö
	”bättre resultat än sista veckorna men fortfarande låg vaccinationsvilja”. Enligt  Folkhälsomyndighetens statistik ökade antalet vaccinationer med 23 procent jämfört med föregående vecka. Totalt gavs 160 000 doser under veckan. 
	Utökade kommunikativa insatser 
	Regionerna beskriver hur de har utökat sina kommunikativa insatser under nationella vaccinationsveckan. Särskilt anpassade filmer har tagits fram och spridits. Någon region beskriver att de har bjudit in press och media att följa regionens aktiviteter, samt att regionerna själva lagt ut filmer och nyheter i sociala medier för att öka uppmärksamheten. Synligheten i köpta kanaler har ökat under och inför veckan. 
	Kommunikation om den enskilda regionens totala vaccinutbud mot covid-19 har på flera håll samlats på 1177.se och länkar har spridits till kommuner i regionen såväl som till bostadsbolag, idéburen sektor, skolor med flera.  
	Regionövergripande kommunikationskampanjer med anpassningar till specifika orter i regionen har varit ett sätt att nå ut i alla delar av regionen. Regionerna har engagerat hälsoinformatörer/ kulturtolkar som rört sig på särskilt utvalda platser med låg vaccinationstäckning under hela veckan. 
	Någon region har tagit fram en film som riktas till stickrädda om det har varit ett motiv för att inte ta vaccin.   
	Dialog och informationsspridning har skett med kommuner och företag i regionerna. I dessa har på vissa håll Länsstyrelsen involveras.  Information har också i vissa regioner kommuniceras via direktbrev till stora arbetsplatser. Vissa kommuners infartstavlor har annonserat om att det är nationell vaccinationsvecka med information om att man kan drop-in vaccinera sig. Till viss del har Folkhälsomyndighetens nationella material används.  
	Facebook-inlägg har gjorts med information om drop-in tider/platser, de inlägg som gjorts från regioners officiella Facebook-konto har delats vidare i andra kanaler.  
	Andra exempel på insatser inför kampanjveckan vecka 11 är riktad information i områden med låg täckningsgrad. Information har också spridits i olika i nätverk (på olika språk) för utlandsfödda. Informationen är spridd i olika 
	kanaler till föräldrar, vårdnadshavare och elever över 12 år, och till personal inom barn- och utbildningsförvaltningen. 
	Ökad tillgänglighet 
	Under nationella vaccinationsveckan har öppettider på flera håll utökats. Särskilda dagar där samtliga vårdcentraler har drop in-vaccinering har samordnats i flera regioner. Regioner beskriver hur vaccinationer under denna aktuella vecka har genomförts på orter där det vanligtvis inte finns några vaccinationsmottagningar. Öppettider har på flera håll utökats under veckan. På dessa tillfälliga mottagningar har det gått bra att boka tid men det har också gått att komma på drop-in.  
	Exempel på insatser från andra ställen i landet för att öka tillgängligheten är att regioner vaccinerat i butiker/köpcentrum. Andra exempel är vaccinatörer och informatörer på stora köpcentrum som har stor tillströmning av personer från hela landet. En annan region beskriver hur de åkt med vaccinationsbussen runtom hela länet dagligen och ställt bussar på strategiska platser med lägre vaccinationstäckningsgrad. Kompletterat med vaccinationsmottagningar och med fler drop-in platser och pop-up platser. Att bj
	Särskilda vaccinationsinsatser mot covid-19 för flyktningar från Ukraina 
	Genom den tilläggsöverenskommelse mellan SKR och regeringen 17 mars tydliggörs att alla som flyr från Ukraina till Sverige ska erbjudas avgiftsfri vaccination mot covid-19. Regeringen avsätter 21 miljoner kronor för att stödja regionernas insatser att snabbt och säkert erbjuda vaccination mot covid-19 till personer som kommer till Sverige från Ukraina. 
	För att regionerna ska nå aktuella individer och kunna erbjuda vaccination, hälsosamtal och övrig hälso- och sjukvård är det av vikt att personerna registreras på Migrationsverket.  
	Regionernas vaccinationsorganisation samverkar med de av regionens funktioner som arbetar med mottagande av personer från Ukraina. Regionerna planerar nu för hur vaccinationen mot covid-19 ska genomföras för att på bästa sätt möta det behov som flyktingarna har, som ju inte bara handlar om vaccination mot covid-19.  Översättning av material har skett och Folkhälsomyndigheten har publicerat översättning till ukrainska av visst material kopplat till covid-19-vaccination. Det är till värdefull hjälp för region
	Någon region beskriver hur de genom att de nu använder vårdcentralerna som huvudingång för vaccination strävar efter att samordna den allmänna hälsoundersökningen med tillhörande översyn över annat vaccinskydd så som mässling, stelkramp och polio. Regionen planerar därtill även för uppsökande verksamhet på de större flyktingmottagningarna för just covid-19 vaccin. Utmaningarna ligger främst i att nå alla nyanlända med information och att övervinna den vaccinationsskepsis som finns. I detta arbete ser region
	Regioner beskriver hur mobila team åker ut till ankomstboenden och andra samlingsplatser för att erbjuda vaccination. En översyn över kapaciteten hos fasta vaccinationsmottagningar har genomförts på flera håll avseende beredskap och kunskap att ta emot och vaccinera nyanlända från Ukraina. På 1177.se finns översatt information på ukrainska som beskriver hur det går till. 
	  
	Regionernas bedömning av det framtida vaccinationsarbetet 
	Övergripande bedömning av det planerade vaccinationsarbetet fortsatt under 2022:  
	• 20 regioner bedömer övergripande att förutsättningarna för det kommande genomförandet kan hanteras väl och värderar grön på en skala grön-gul-röd  
	• 1 region rapporterar förutsättningarna för det kommande genomförandet av vaccinationsarbetet framöver som gult  
	• 0 region rapporterar förutsättningarna för det kommande genomförandet som rött  
	Den region som angivit gult för det kommande arbetet gör det för att det ännu inte är beslutat hur det interna arbetet i regionen ska organiseras. En orsak till att det kan vara svårt för regionerna att besluta om en organisation är de oklara planeringsförutsättningar som finns för omfattningen av vaccinationsarbetet framöver.  
	Vaccinationsbevis Regionerna har på olika sätt organiserat sitt arbete med utfärdande av vaccinationsbevis. Regioner har utsedda kontaktvägar till e-hälsomyndigheten för frågor. Vissa regioner har inrättat funktions e-post brevlådor i detta syfte.  
	Flera regioner beskriver hur de har en central funktion som har ett samarbete med de vaccinerade enheterna. Exempel på hur den har utformats är via telefon och samordnas med stödet till personer som saknar svenskt personnummer. Telefonsupporten tar emot ärendet och rapporterar sedan vidare till e-hälsomyndigheten. Detta underlättar för den enskilde invånaren som ansöker och som bara behöver ha en kontakt hos regionen.  
	Andra regioner beskriver hur det på vårdcentraler finns ansvarig som kan hjälpa till att ansöka till e-hälsomyndigheten för personer med eller utan svenskt personnummer. Etablerad struktur och rutin finns för hantering av Covidbevis för personer utan personnummer. 
	Utmaningar 
	Just nu är efterfrågan låg på vaccinationsbevis. Vissa regioner rapporterar om långa handläggningstider till att vaccinbevisen kommer.  
	Ett hinder som har uppmärksammats är att det har varit problem att hämta ut det rekommenderade brevet från myndigheterna om individerna saknar personnummer. Det uppfattas av regionerna som en stor brist att LMA korten inte anses som godkänd legitimation för att hämta ut rek-brev, de kan bara användas för att hämta ut rek-brev från Migrationsverket. Regioner och SKR har varit i kontakt med E-hälsomyndigheten i ärendet och myndigheten är medveten om problemet. De för dialog med PostNord för att förhoppningsvi
	Regioner uppfattar att det är krångligt att få ut ett covidbevis med reservnummer. Framför allt är det omständligt för upphandlade aktörer som har en lång väg för att få fram SITHS-kort med behörighet och resten av ansökningarna. Regioner önskar att även vaccinationer dokumenterade med reservnummer automatiskt skulle kunna generera ett covid-bevis.  
	Hinder för fortsatt vaccination mot covid-19 
	Inga stora avgörande hinder finns för fortsatt genomförande vaccinering mot covid-19. Antalet bokningar har nu minskat till en låg nivå. Största hindret sitter inte i resurser utan den minskade viljan att vaccinera sig.  
	Här skulle det behövas nationell koncensus på att vaccineringen går in i en annan mer förvaltningsfas och ett formellt avslut på den mer omfattande breddvaccineringen. Resurser behöver användas effektivt. Regioner uppfattar att de fortfarande uppmanas att finnas tillgängliga för vaccination mot covid-19 i hög utsträckning.  
	Att hitta rätt dimensionering för arbetet under våren, sommaren och därifrån kunna skala upp till hösten är en utmaning. Det handlar framförallt om att 
	kunna bedriva ett tillgängligt arbete på ett resurseffektivt sätt. Regionerna behöver kunna dimensionera lokaler och bemanning utifrån rådande läge och samtidigt ha möjlighet att skala upp om nya grupper under våren kommer erbjudas ytterligare en påfyllnadsdos. Det behövs framförhållning och en rimlig förberedelsetid för att kunna planera för en ny insats.  
	Regionerna noterar att yngre personer inte längre är lika motiverade att ta tredje dosen. Det kan bero på att många varit sjuka och vill vänta. Men kanske också att omikronvarianten är mildare. En annan observation är att det fortsatt finns en rädsla för att vaccinera sig och att det är ett hinder för att nå en jämnare och högre vaccinationstäckning. För många verkar rädslan bottna i ganska basala kunskapsluckor, i kombination med desinformation och brist på källkritiskt tänkande.  
	En fråga som också lyfts är att vaccinationsviljan i nuläget är lägre än tidigare och regionerna funderar över hur befolkningen i stort ska motiveras att eventuellt ta ytterligare doser i höst. 
	Folkhälsomyndigheten har inlett ett arbete tillsammans med representanter från några regioner för att ta fram olika scenarier för genomförande av covid-19 vaccinering framöver. Ju tydligare ett sådant arbete kan vara desto mer underlättar det för regionernas planering. Regionerna har på egen hand gjort olika scenariobeskrivningar där de har beskrivit olika utfall och hur dessa skulle hanteras samt vilka behov av kapacitet de olika händelserna kräver. I det regionala arbetet är det av stort värde att få inpu
	  
	Vilka insatser planeras i respektive region? 
	Nedan följer en kort sammanställning av planerade insatser för att öka vaccinationstäckningen för covid-19. 
	Blekinge:  planen är att fortsätta bedriva mobila insatser i de områden där vi känner till att täckningsgraden är låg. Vi har ett gott samarbete med Blekinge Integrations och Utbildningscenter som är ett stort och nödvändigt stöd (har tillgång till medarbetare som talar 26 olika språk) för oss i insatser bland utrikes födda. Det stödet vet vi att vi fortsatt kan räkna med. För övrigt kommer vaccinationer fortlöpande ske på häktet och i samverkan med kyrklig verksamhet för att nå socioekonomiskt utsatta. 
	Dalarna: 
	Regionen har skickat ut påminnelser, varit aktiva i media och sociala medier. Kommunikativa insatser på sociala medier är ständigt återkommande. Regionen kommer att fortsätta med mobila insatser t.o.m. påskveckan. Vaccinationsinsatser inom svårnådda områden fortsätter. Under senvåren och sommaren kommer vaccination att erbjudas, men med annan dimensionering. 
	Gotland: 
	För att få en så hög täckningsgrad som möjligt har Region Gotland arbetat med att göra vaccinationerna så tillgängliga som möjligt. Trots att antalet vaccinationer per dag nu är relativt få har vaccinationsmottagningarna förhållandevis generösa öppettider och merparten av mottagningarna erbjuder drop-in vilket uppskattas av invånarna. Genom regionens digitala bokningsverktyg skickas SMS med information om påfyllnadsdos, därtill har regionen vid ett antal tillfällen gjort riktade utskick med vaccinationsinfo
	  
	Gävleborg: 
	Regionen har skickat ut påminnelser, varit aktiva i media och sociala medier. Kommunikativa insatser på sociala medier är ständigt återkommande. Regionen kommer att fortsätta med mobila insatser t.o.m. påskveckan. Vaccinationsinsatser inom svårnådda områden fortsätter. Under senvåren och sommaren kommer vaccination att erbjudas, men med annan dimensionering. 
	Halland 
	Mobila team som erbjuder vaccination i områden med låg täckningsgrad. Sker i samverkan med Länsstyrelsen där regionen har möjlighet att återkommande under några veckor erbjuda vaccination tillsammans med informatörer och nyckelpersoner i området. Informerar och vaccinerar även på SFI, vilket har varit en lyckad insats under hela vaccinationsarbetet. Vaccinationsbussen på strategiska platser ska börja rulla åter inom kort. För övrigt satsat på god tillgänglighet på vårdcentraler och vaccinationscentraler sam
	Jämtland/Härjedalen 
	Regionen följer desorapporter och genomför särskilda insatser i dessa områden. Vaccination sker på gymnasieskolor och på mötesplatser för personer med annat modersmål. Regionen har tolkstöd till hjälp. 
	Jönköping 
	Regionen arbetar med att få flera personer att ta dos 3 genom att i alla mediasituationer förklara att pandemin inte är över samt att sprida förklarande fakta kring vikten av ett bra grundskydd inför framtiden och att man ska se till att ligga i fas med övriga i samhället. Vi informerar också om svårigheter som kan uppstå vid utlandsresa för ofullständigt vaccinerade. Under vecka 11 försöker vi också nå ut till dessa personer genom sms-utskick.  
	Regionen följer täckningen utifrån deso-områden och tar hjälp av lokal vårdcentral och andra lokala företrädare, bostadsbolag och kultur och fritid m fl. för att fortsätta lobba för vaccination. 
	Regionen sprider information och argument till personal inom vårdens olika områden, med uppmaning att fråga om och uppmana till vaccination i alla typer av patientmöten. 
	Kalmar 
	Det ska fortsatt var lätt att vaccinera sig när man har bestämt sig för att vaccinera sig. Det ska fortsättningsvis finnas möjlighet att vaccinera sig i hela länet. Kommunikation genomförs kontinuerligt i alla olika media för att nå ut med budskapet att det fortsatt är viktigt att vaccinera sig. Från vårt bokningssystem skickas påminnelse SMS ut. 
	Kronoberg 
	Region Kronoberg har omfattande uppsökande verksamhet som avser både bostadsområden och skolor med en vaccinationstäckning som är 80% eller lägre. I bostadsområden har regionen haft informationstillfällen med möjlighet till information på andra språk samt efterföljande vaccination. I skolor har information skickats hem till alla föräldrar och vi har erbjudit kommunerna två vaccinationstillfällen per skola där vaccinationstäckningen varit 80% eller lägre. Medialt skickas information ut om vikten att fullfölj
	Norrbotten 
	Regionen har ökat tillgängligheten ytterligare genom att öppna upp för drop in för alla under vaccinationsmottagningarnas öppethållande. Flera olika insatser i de områden som har allra lägst täckning har genomförts sedan tidigare och när det gäller vissa områden bedömer vi att det är svårt att nå längre. Samverkan sker med bl. a Länsstyrelsen, kommuner, kriminalvården och olika trossamfund för att nå dessa grupper. 
	Skåne 
	Fortsatt arbete med riktade mobila insatser i samarbete med länsstyrelse och kommuner, med målet att synliggöra och skapa medvetenhet och kunskap om vaccinationerna. Arbetet omfattar både kommunikativa informationsmöten, ibland med möjlighet att vaccinera sig på plats, samt i form av vaccinationsbuss 
	och mobila vaccinationsteam. Insatser riktas främst till områden med lägre vaccinationstäckning. Mobil vaccinationskapacitet placeras även på strategiska punkter med stor rörelse av människor. Utvärdering görs löpande och framgångsfaktorer tas tillvara - såsom återkommande insatser på samma plats, samma veckodag under flera veckor i rad, samt värdet av att förmedla information via föreningar och aktörer med lokal förankring. 
	Stockholm 
	Fortsätta kommunicera med de målgrupper som fortfarande inte vaccinerat sig och fortsätta med riktade insatser och samverkan i områden med lägre vaccinationstäckning. Det pågår arbete med att ta fram riktad kommunikation mot grupper som vaccinerar sig i lägre omfattning som vissa yrkesgrupper och personern i åldern 18-29 år. Under den nationella vaccinationsveckan lyfts våra pågående initiativ och pekar mot kampanjen från våra befintliga kanaler. Kampanjen "Hela Stockholm mot pandemin" pågår också. 
	Sörmland 
	Fortsatt arbete med information i sociala medier, lokaltrafiken har information på bussarna i regionen, drop in mottagningar i utsatta områden sedan en längre tid. 
	Uppsala 
	Fortsatt information om möjligheter att bli vaccinerad. Generösa bokningstider. Vaccination i stora samligslokaler inom universiteten för att nå ffa yngre ovaccinerade individer. Personer över 80 år kallas med förbokade tider för dos 4. 
	Värmland 
	Identifiering av deso-områden, insatser i dessa områden, uppsökande verksamhet på platser där vi ser låg täckning f.ö. Universitetet, köpcentra för att nå de yngre åldersgrupperna. 
	Västerbotten 
	Regionens arbete pågår enligt plan som innebär aktiva insatser i media och sociala medier. Drop-in tider erbjuds för att öka tillgängligheten. 
	Västernorrland 
	Regionens arbete pågår enligt plan och aktiva planerade åtgärder framöver är att skickat ut sms påminnelser. Därtill planeras för aktivitet i media och sociala medier i syfte att uppmärksamma möjligheterna till vaccinering.  
	Västmanland 
	Efter vecka 11 kommer vi att fortsätta med mobila vaccinationsinsatser i flera områden där vi har låg vaccinationstäckning. 
	VGR 
	Regionen arbetar med informationsinsatser i media men också genom kommuners nätverk så som fastighetsbolag. Tröskelsänkande insatser är exempelvis vaccinationsinsatser med drop-in i områden med lägre vaccinationstäckning. Regionen har nu insatser en gång per vecka på ca 17 platser enligt ett rullande schema.  Regionen arbetar med uppsökande verksamhet på bland annat SFI, folkhögskolor, högskolor och vaccination i samverkan med aktörer inom civilsamhället såsom församlingar och föreningar. En avtalad vaccina
	Örebro 
	Inbjudan till vaccination skickas ut till alla personer som inte ännu tagit dos 1. Till övriga som inte fullföljt sin vaccination skickas också information ut. 
	Östergötland 
	Regionen fortsätter med god tillgänglighet till drop in och åker ut till områden med låg täckning PV och kommunerna intensifierar arbetet med dos 4 vilket gått långsamt även det. 
	Månadsrapport 3:Regionernas arbete med vaccinering mot covid-19, mars 2022 
	Rapport 3, 2022 kring regionernas arbete med överenskommelsen om vaccinering till Regeringskansliet 
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