
 

 

   

  

    

      

Månadsrapport 9 2022: 

Regionernas arbete med vaccinering 

mot covid-19, oktober 2022 

- enligt överenskommelsen om vaccinering mot covid-19 
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Sammanfattning 

Detta är Sveriges Kommuner och Regioners nionde uppföljningsrapport för år 

2022 och gäller oktober månad 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. 

• Per den 20 oktober 2022 har 24,7 miljoner vaccindoser givits i Sverige. 

• Regionerna beskriver nuläget som att vaccinationen mot covid-19 

genomförs enligt plan. Den övergripande bedömningen är att logistiken 

och genomförandet fungerar bra. Bokningstrycket är som förväntat eller 

något lägre. Det finns gott om vaccin och tider finns tillgängliga. 

• Regionerna uppger att det skulle vara önskvärt att under 2022 

genomföra nationella kommunikationsinsatser i syfte att understryka 

värdet av att vaccinera sig och gärna gemensam information för covid-

19 och influensavaccination 

• Regionerna bedömer att det inte finns några organisatoriska hinder för 

den fortsatta vaccineringen mot covid-19 under 2022. 

• Regionerna behöver snarast få klarhet i förväntningar och 

förutsättningar som ska gälla för den fortsatta vaccineringen mot covid-

19 efter den 31 december 2022. 



   

    

        

      

        

        

      

      

         

         

            

     

      

      

  

         

        

     

         

         

    

     

       

      

       

        

         

         

       

   

           

   

  

       

        

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. I den konstateras att 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 ändamålet. Regionerna får en ersättning med 275 

kronor för varje given dos. För vaccinationer med dos 1 och 2 till personer över 

18 år erhåller regionerna 325 kronor. 

Sedan december 2020 har det för vaccination mot covid-19 tecknats 

sammanlagt 6 olika överenskommelser mellan staten och SKR. Då inkluderas 

huvudöverenskommelser, ändringsöverenskommelser och 

tilläggsöverenskommelser. Samtliga dessa finns på skr.se. I den gemensamt 

beslutade grundöverenskommelsen framgår att SKR under 2022 en gång per 

månad skriftligen ska avrapportera regionernas arbete med överenskommelsen 

till Regeringskansliet. Föreliggande rapport är den nionde av de skriftliga 

sammanställningarna för 2022. Parterna överenskom att ingen rapport skulle tas 

fram för juli. 

Rapporteringen för 2022 ska månadsvis 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. 

Föreliggande rapport är inte en sådan kvartalsrapport 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccinering 

under hösten 

Den 24 maj presenterade Folkhälsomyndigheten beslut för rekommendationer 

om höstens vaccinationer mot covid-19. Rekommendationen från myndigheten 

innebär att alla som är 65 år och äldre och personer i särskilda riskgrupper 

rekommenderas en påfyllnadsdos mot covid-19 för att säkra skyddet mot svår 

sjukdom. Den delen av rekommendationen är tydlig och är formulerad utifrån 

det språkbruk som använts löpande genom hela vaccineringen. 

Den andra delen av den rekommendationen innebär att myndigheten 

rekommenderar regionerna att ha beredskap för, eller att tillhandahålla, vaccin 

mot covid-19 för de personer mellan 18 och 64 år som vill vaccineras. Denna 

formulering som inte utgår från en medicinsk rekommendation har gjort det 

svårare för regionerna att bedöma efterfrågan och utifrån det planera och 

dimensionera. Det innebär också utmaningar att kommunicera till befolkningen 

eftersom rekommendationerna skiljer sig åt mellan grupperna. 

Scenarier för 2023 

Överenskommelserna mellan parterna ger goda förutsättningar i arbetet med 

vaccinering mot covid-19 både vad gäller nationellt gemensamma målsättningar 

och ekonomiska förutsättningar. Regionerna är nu inne i genomförandet av och 

den fortsatta planeringen av vaccinationerna för hösten 2022 men de planerar 

redan för ett mer långsiktigt vaccinationsarbete. Förutsättningarna för 

vaccineringen under 2023 behöver fastställas i så god tid som möjligt för att 

underlätta regionernas planering och säkerställa ett effektivt vaccinationsarbete. 



     

       

            

       

       

           

       

          

         

        

       

        

      

     

  

       

     

 

      

     

      

        

          

        

      

       

         

         

       

        

 

Scenarier för smittspridningen- nya virusvarianter 

Den 20 oktober presenterade Folkhälsomyndigheten en rapport Scenarier för 

fortsatt spridning – delrapport 12. I rapporten framgår att det är en stor 

osäkerhet kopplat till den framtida utvecklingen av smittspridningen i Sverige 

bland annat på grund av den framtida spridningen av de olika virusvarianter 

som har identifierats. Hur sjuka individerna blir av de nya virusvarianterna och 

hur gott skydd vaccinet ger undersöks nu. 

Myndigheten uppmanar alla verksamheter att förbereda sig för hur de ska agera 

om smittspridningen skulle öka i samhället. Något behov av restriktioner gör 

inte myndigheten, men myndigheten understryker att det är viktigt med 

förebyggande insatser samt testning och smittspårning inom hälso- och 

sjukvården så som omsorgsverksamheter där patienter med hög risk för allvarlig 

covid-19 vistas. Myndigheten gör vidare bedömningen att de 

myndighetensrekommendationer som finns för covid-19 vaccination ska 

kvarstå. 

Eventuella förändringar i rekommendationerna framåt påverkar regionernas 

planering och genomförande av vaccinationer och behöver kommuniceras med 

god framförhållning. 

Rekommendation om allmän vaccination mot covid-19 för 

barn 12–17 år tas bort 

Den 30 september 2022 kommunicerade Folkhälsomyndigheten att den 

allmänna rekommendationen om att grundfriska barn mellan 12-17 år skulle 

vaccinera sig mot covid-19 upphör den 31 oktober. Beslutet innebär att det från 

och med den 1 november enbart är barn i särskilda riskgrupper som 

rekommenderas vaccination mot covid-19. När beslutet kommunicerades ställde 

regionerna ett antal kompletterande frågor kring tolkningen av den upphörande 

rekommendationen men även frågor som har med det praktiska genomförandet i 

regionerna att göra. Även för rekommendationer som innebär en avveckling av 

en rekommendation behövs en dialog och avstämning med regionerna för att 

skapa goda förutsättningar för ett snabbt genomförande. 



 

  

 

            

            

          

      

           

             

            

         

            

           

  

        

         

            

         

    

     

        

           

  

 

 

 

Antal vaccinerade 

Vaccinationstäckningen 

Per den 20 oktober 2022 har 24,7 miljoner vaccindoser givits i Sverige. 

7,6 miljoner individer är vaccinerade med minst två doser vaccin. Det innebär 

att 84% av Sveriges befolkning över 12 år är vaccinerade med minst två doser 

vaccin mot covid-19 per den 20 oktober 2022. 

Antal vaccinerade i Sverige med 3 doser vaccin mot covid-19 per den 20 

oktober är 5,5 miljoner. Vilket motsvarar en andel vaccinerade med tre doser i 

gruppen 18 år eller äldre i Sverige den 18 augusti på 66,3% totalt. Det är en 

högre andel vaccinerade med tre doser i de äldre åldersgrupperna. 

Antal vaccinerade med 4 doser bland personer 65 år och äldre är per den 20 

oktober 1,7 miljoner vilket motsvarar en andel vaccinerade i den gruppen på 

78,8 procent. 

Från första september 2022 rekommenderas en femte dos vaccin till personer 

med plats på SÄBO eller med hemtjänst med personlig omvårdnad samt övriga 

som är 65 år och äldre. I den sammanställning av inrapporterade data på 

vaccinationstäckningen för de olika givna doserna kan konstateras att andelen 

minskar per given dos. 

Erfarenhet från uppföljning av vaccinationstäckningen för tidigare doser har 

visat på en viss eftersläpning i rapporteringen till NVR. Folkhälsomyndigheten 

har också kommunicerat att de kommer att göra kvalitetssäkrande åtgärder på 

data. 



 

  

         

     

        

        

         

            

     

       

         

        

     

  

       

          

       

       

     

       

     

        

         

    

             

         

         

        

     

        

      

       

     

        

        

Regionernas samordning 

För att stödja samverkan mellan regionerna inrättade SKR efter samråd med 

regionernas hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverk i augusti 2020 ett 

samverkansforum för samtliga regioners utsedda vaccinsamordnare. SKR håller 

veckovisa möten med dessa vaccinsamordnare. Därtill finns en gemensam 

kommunikationsyta som nyttjas för att utbyta och dela erfarenheter, tips och 

råd. Sedan starten har, per den 20 oktober 2022, 94 stycken veckomöten, åtta 

fördjupningsmöten och två flerdagars uppföljnings- och planeringsmöten 

genomförts. Mötesrytmen har under maj varit varannan vecka, under sommaren 

togs ett kortare uppehåll. Efter sommaren har mötesfrekvensen återgått till varje 

vecka. Från och med november är planen att mötesfrekvensen ska vara 

varannan vecka. En teamsyta finns dessutom alltid tillgänglig för 

vaccinsamordnarna. 

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. De båda 

forumen har olika karaktär och kompletterar varandra. Sedan hösten 2020 har 

regionerna, SKR, Inera och Folkhälsomyndighetens kommunikationsfunktioner 

haft regelbundna avstämningar för att samordna kommunikationsplanering, 

insatser och budskap kopplat till covid-19-vaccineringen. 

Insamlingen av uppgifter till föreliggande samanställning skedde genom att en 

förfrågan skickades till samtliga vaccinsamordnare den 17 oktober 2022 med en 

sista svarsdag den 20 oktober. 

De frågor som ställdes var att varje region ombads att göra en bedömning av det 

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

den. Därtill efterfrågades om regionen bedömde att det finns behov av 

ytterligare nationella insatser för att öka vaccinationstäckningen bland de 

grupper som rekommenderas vaccination under 2022. 

Utöver det efterfrågades en bedömning av förutsättningarna för det fortsatta 

genomförandet att vaccinering mot covid-19 under 2022 på en grön-gul-röd 

skala kompletterat med en beskrivning av fortsatta planerade insatser för 

vaccineringen mot covid-19 under innevarande år. 

Avslutningsvis ställdes också en specifik fråga kring om det finns särskilda 

hinder för fortsatt genomförande av vaccineringen mot covid-19. 



  

   

 

  

    

 

          

     

         

 

        

        

         

   

        

      

            

     

             

        

    

              

             

        

        

   

  

Regionernas bedömning 

av det pågående och 

framtida 

vaccinationsarbetet 

Övergripande bedömning av det pågående 

vaccinationsarbetet: 

• 20 regioner bedömer övergripande att regionens arbete framskrider väl och 

värderar grön på en skala grön-gul-röd 

• 1 region rapporterar sitt pågående vaccinationsarbete som gult 

• Ingen region rapporterar sitt pågående arbete som rött 

Den region som rapporterar gult anger att övergången till en mer långsiktig 

arbetsform där primärvården ska vara navet i vaccineringen har inneburit mer 

arbete än planerat. 

Regionerna beskriver att vaccinationen mot covid-19 genomförs enligt plan nu. 

Den övergripande bedömningen är att logistiken och genomförandet fungerar 

bra. Bokningstrycket är som förväntat eller något lägre. Det finns gott om 

vaccin och tider finns tillgängliga. 

I flera regioner görs insatser för att nå ut och upprätthålla intresset för 

vaccinationer mot covid-19 för de grupper som omfattas av rekommendationen 

om en påfyllnadsdos från Folkhälsomyndigheten. 

Däremot uppger regionerna att det är det svårt för dem att avgöra vilka, om 

några, insatser de ska göra för att informera om eller nå ut med information om 

möjlighet för vaccination för personer utan riskgrupp i åldern 18-64 år. 

Folkhälsomyndigheten har ju angivit att regioner ska tillgängliggöra vaccinet 

för denna grupp . 



        

          

             

      

        

       

          

           

            

         

         

         

    

    

  

         

          

         

     

        

   

        

 

        

        

         

        

         

 

  

Behov av nationella insatser för att öka vaccinationstäckningen 

Regionerna uppger att det är bra med nationella kommunikationsinsatser som 

understryker värdet av att vaccinera sig. Det är bra att nationellt hela tiden lyfta 

vikten av att vaccinera sig. En möjlighet för den nationella kommunikationen 

kan vara att samordna budskap om vikten av vaccination mot såväl 

säsongsinfluensan som covid-19 riktad mot de grupper som rekommenderas 

vaccin. Regionerna ser ett sådant behov från myndigheten. Det är också viktigt 

att tydligt kommunicera att det fortfarande är en pandemi. Det i en situation när 

det inte på samma sätt som under tidigare faser dominerar medias rapportering. 

I en eventuell nationell kommunikation bör särskild hänsyn tas till hur 

rekommendationerna nu är formulerade och hur den kan komma att påverka de 

målgrupper som får vaccinera sig men inte är rekommenderade (dvs gruppen 

18-64 som inte tillhör riskgrupp). 

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 

• Ingen region rapporterar förutsättningarna för det kommande genomförandet 
som rött 

Kommentarer till den övergripande bedömningen av det planerade 

vaccinationsarbetet 

20 regioner bedömer att vaccinationen mot covid-19 rullar på enligt plan och att 

kapaciteten överstiger efterfrågan. En region anger gult på nuläget och 

motiverar det med att övergången till ett ansvar för vaccineringen i 

primärvården har varit och är otydlig och att stödinsatser som kunde 

genomföras regionövergripande nu inte ska genomföras på det sättet. 



         

 

    

 

          

         

     

 

          

              

       

    

          

       

       

  

 

             

           

           

            

         

       

  

 

        

           

       

         

        

 

         

       

       

Kommentar till den övergripande bedömningen av det framtida planerade 

vaccinationsarbetet 

Nedan följer exempel per region: 

Blekinge 

Ett beslut är taget på att vaccinationerna ska genomföras i primärvården. 

Övergången till en mer långsiktig arbetsform där primärvården ska vara navet i 

vaccineringen har inneburit mer arbete än planerat. 

Region Dalarna 

Region Dalarna beskriver att det finns gott om tider för vaccination mot covid-

19, efterfrågan är lägre än under våren 2022. Möjlighet ges till alla som har ett 

besök i primärvården att samtidigt få covid-19vaccin. Samordning kommer att 

ske med höstens influensavaccinationer. 

Regionen anger att det från och med den 21 september är möjligt för alla 

rekommenderade grupper att vaccinera sig och regionen tillgängliggör även 

vaccination för gruppen 18-64 år som inte tillhör någon rekommenderad 

riskgrupp. 

Region Gotland 

Under v 45 och v 46 kommer regionen att göra en "turné" runt om på Gotland. 

Då använder de bygdegårdar, församlingshem på platser där de ser att 

täckningen inte är så god och där de erfarenhetsmässigt sett att många kommit 

till platser nära där man bor. Kommer att vaccinera på SFI, vuxenutbildningen. 

I uppdraget att säsongsvaccinera personal inom hälso- och sjukvård samt 

socialförvaltning (läs kommun) kommer de samtidigt att erbjuda covid-19 

vaccin. 

Region Gävleborg 

Efter en period med högt tryck på vaccinationsplatserna har nu belastningen gått 

ned och ligger nu på en lägre nivå. Extra insatser genomförs för att hålla 

vaccinationstakten så hög som möjligt. Riktade kommunikativa budskap genom 

sociala medier planeras. Vaccinationsinsats samt kommunikativ insats på 60 + 

mässa i Gävle har genomförts 18/10 och 19/10. 

Region Halland 

Region Halland beskriver att de uppmanar vårdcentraler att samvaccinera med 

säsongsinfluensan. Regionen har skickat en påminnelse om covid vaccination 

på vykortet om influensavaccin. Inlägg i sociala medier. 



 

     

      

      

     

   

 

       

        

       

          

 

       

          

           

       

 

 

     

        

         

      

    

     

       

 

         

           

         

     

 

         

               

          

         

          

Region Jämtland/Härjedalen 

Region Jämtland/Härjedalen anger att de fortsatt genomför 

kommunikationsinsatser. Regionens erbjuder vaccination på varje Hälsocentral 

nära patienten. Vaccination mot covid-19 samordnas med influensavaccinering. 

Särskilda vaccinationsmottagningar i samband med influensavaccineringen 

tillsammans med kommunen. 

Region Jönköping 

I region Jönköping genomförs fortsatt vaccination som tidigare vilken utgår från 

respektive vårdcentral. Närhet till vaccinationsställe är fortsatt en 

framgångsfaktor. Regionövergripande följs alla bokningsbara tider och drop-in 

tider för att se att alla håller hög tillgänglighet. 

Region Kalmar 

I region Kalmar genomförs vaccineringen mot covid-19 enligt plan, tidsbokning 

på hälsocentralerna och drop-in vaccinering i buss som finns där det cirkulerar 

många personer. Det i syfte att nå olika grupper och öka 

vaccinationstäckningen, samtidig influensavaccinering är en möjlighet att öka 

vaccinationstäckningen. 

Region Kronoberg 

Region Kronoberg väntar på uppdaterade DESO siffror från 

Folkhälsomyndigheten, för att kunna avgöra vilka geografiska områden som 

kräver extra insatser för att höja vaccinationstäckningen. Inom regionen finns 

beredskap att kunna erbjuda områden med lägre vaccinationstäckning 

information på olika språk i kombination med vaccinationstillfällen vid 

upprepade tillfällen. Etablerade samarbeten finns redan med Kriminalvården 

och frivilligorganisationer för att kunna nå hem- och papperslösa. 

Region Norrbotten 

Region Norrbotten fortsätter att åka ut och vaccinera i vissa områden utanför 

centralort samt erbjuda drop in-tider vissa kvällar och helger på de håll där 

regionen bedömer att det behövs. I samverkan med kommunerna vaccineras 

personer och personal på säbo och inom hemsjukvård. 

Region Skåne 

I region Skåne sker vaccineringen mot covid-19 efter principen att det ska vara 

lätt att vaccinera sig. Många lediga tider finns, på alla de 190 platser i regionen 

som erbjuder vaccination. Riktade mobila insatser med drop in i de kommuner 

som haft låg vaccinationstäckning sker. Samarbetet med kommunerna är och 

har varit framgångsfaktorer för att nå ut med information och marknadsföra de 



         

    

 

        

        

         

      

 

        

        

        

        

  

 

         

          

        

        

  

 

       

        

     

          

        

 

 

        

         

         

      

 

        

        

           

extra insatserna och drop in. Covid-19-vaccin kommer erbjudas samtidigt som 

influensa på alla vårdcentraler 

Region Stockholm 

I region Stockholm är övergripande bedömningen är att logistiken och 

genomförandet fungerar bra. God tillgänglighet till vaccination med många 

lediga tider samt drop-in i regionen. Vaccinationerna genomförs av vårdgivare 

samt vaccinatörer inom vårdval vaccination. 

Region Sörmland 

I region Sörmland fortsätter vaccineringen mot covid-19 enligt plan. Något 

minskande bokningsintresse rapporteras dock. Regionen uppger att de kommer 

att erbjuda vaccin mot covid-19 samtidigt som de vaccinerar mot influensa. 

Regionen erbjuder också drop-in och tidsbokning för att kunna möte olika 

behov. 

Region Uppsala 

Region Uppsala anger att de har en hög tillgänglighet till vaccinationstider 

genom ett utbud i externa lokaler samt på privata vaccinationsbyråer. 

Vaccinationsenheten är välfungerande i regional regi och fortsätter sitt arbete. 

Brevutskick planeras om inte intresse efter några veckors tillgång till BA.5 

vaccin förbättras. 

Region Värmland 

Region Värmland fortsätter samma organisation som tidigare som medför en 

hög tillgänglighet för medborgarna. Ännu inget beslut om den långsiktiga 

organisationen med permanentning av verksamheten. Ständig kommunikation i 

media sker med olika infallsvinklar. Det senaste handlar om att öka 

vaccinationstäckningen av grundvaccinationerna som regionen ser kan bli 

bättre. 

Region Västerbotten 

Region Västerbotten rapporterar att de har vaccinationsmottagningar i hela länet 

där alla vuxna nu erbjuds påfyllandsdos för vaccination mot covid-19. Riktade 

kommunikativa insatser har inriktats till rekommenderade grupper. Intresset är 

lägre för höstdosen/påfyllnadsdosen än tidigare doser. 

Region Västernorrland 

I region Västernorrland erbjuds möjlighet för hela den vuxna befolkningen att 

boka in sig för påfyllnadsdos av vaccin samtidigt sedan den 1 september. 

Intresset för höstens påfyllnadsdos beskrivs som lägre än tidigare givna doser. 



            

       

 

      

         

         

     

        

         

  

     

      

             

          

          

         

          

 

  

         

       

       

             

        

  

 

      

      

    

 

  

Regionen anger att de får frågor från osäkra invånare vad som gäller och vilka 

grupper som är rekommenderade för påfyllnadsdos. 

Region Västmanland 

Region Västmanland resonerar om information om det uppdaterade vaccinet 

kanske kan öka vaccinationsintresset. Brev har skickats tidigare så väl som 

påminnelser via SMS. Nu planeras för ytterligare riktade insatser med en 

påminnelse/uppmaning att ta höstdosen i samband med vaccineringen av 

influensan. I regionen finns 28 vaccinationsmottagningar vilket gör att regionen 

bedömer att det finns en god spridning i hela regionen. 

Västra Götalandsregionen 

Västra Götalandsregionen fortsätter med särskilda insatser, extra 

vaccinationsplatser i områden med låg vaccinationsgrad, precis som tidigare. 

Dessa riktade insatser bedöms bara kunna fortgå så länge vi har statliga medel 

för varje dos är dyr i pengar räknat men en framgång för individen och 

samhället. Regionen saknar också besked om vilket/vilka vaccin som ska 

användas för primärvaccinering framgent. Det blir väldigt svårt för regionens 

mobila enheter om vaccinet i fortsättningen kommer vara koncentrat och ska 

spädas. 

Region Örebro län 

I Region Örebro län har alla vaccinationsmottagningar öppet för drop in. Många 

besök är inplanerade även i de mindre kommunerna. Regionen har även 

inplanerade besök på alternativa platser som vid stormarknader. Regionen 

kommer att titta över behovet av särskilda insatser i utsatta områden. Utöver det 

så kommer regionen att erbjuda samvaccinering med influensa vilket bedöms 

som effektivt. 

Region Östergötland 

Region Östergötland fortsätter att erbjuda bokade tider, drop in, stöttar 

primärvården och har mobil vaccination i områden med låg 

vaccinationstäckning. Samvaccination med influensa erbjuds. 



      

   

      

              

           

      

     

         

           

      

          

            

     

         

       

              

         

         

        

  

      
       

        

         

         

          

        

       

    

       

      

    

      

        

        

        

           

         

      

Hinder för att genomföra vaccineringen mot covid-19 enligt 

plan för 2022 

Som framgår av ovanstående redovisning genomförs vaccineringen mot covid-

19 enligt plan i regionerna just nu. Bedömningen är att det kommer fortsätta så 

året ut. Regionerna bedömer således att det inte finns några organisatoriska 

hinder för vaccineringen mot covid-19 för den fortsatta vaccineringen under 

2022, med nuvarande rekommendation. 

Några frågor som behöver hållas i blickfånget är tillgången på 

grundvaccination. Samt om fler vacciner kommer kunna bli aktuella att använda 

som grundvaccination. En annan fråga är vaccinationsviljan hos befolkningen. 

Trenden är att vaccinationstäckningen är lägre för varje dos som ges. Några 

regioner beskriver hur de inom kort kommer fatta beslut om den långsiktiga 

organiseringen av vaccinationsarbetet i regionen. 

När det gäller regionernas erbjudande till de grupper som 

Folkhälsomyndigheten rekommenderat att regionerna ska ha kapacitet att 

tillgängliggöra vaccinet för, dvs de som är 18-64 år utan riskfaktorer, är det mer 

oklart vilken målsättning regionerna ska arbeta utifrån. Flera regioner lyfter upp 

att det är en utmaning att beräkna vaccinationskapaciteten. Vilken är 

förväntningen på regionernas kapacitet i den åldersgruppen? Hur hög 

ambitionsnivå eftersträvas? 

Regionernas planering för arbetet med vaccinering mot 
covid-19 från och med 2023 och framåt 

För att underlätta regionernas planering behöver regionerna tydliga besked om 

vilka förutsättningar som kommer att gälla för vaccinationsarbetet 2023. 

Regionerna önskar stöd med scenarier för arbetet 2023. Regionerna behöver 

snarast få klarhet i förväntningar och förutsättningar som ska gälla för den 

fortsatta vaccineringen mot covid-19 efter den 1 januari 2023. Regionerna 

beskriver att överenskommelserna om vaccinering mot covid-19 varit viktiga 

för planering och genomförande av vaccinationsinsatsen. Överenskommelserna 

har förutom den ekonomiska ersättningen bidragit med en nationell målbild som 

knutits till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tydlighet gällande 

kostnadsfrihet för den enskilde. 

Folkhälsomyndigheten analyserar nu vilka rekommendationer som ska finnas 

för den fortsatta vaccineringen av covid-19 efter 2022. Där den generella 

smittspridningen av covid-19 såklart påverkar. Om det kommer att bli aktuellt 

med en ytterligare påfyllnadsdos för vissa utpekade grupper, eller bredare 

rekommendationer, behöver regionerna få besked om det så snart möjligt. 

Önskemålet från regionerna är mer framförhållning i beslut eftersom det 

underlättar planeringsförutsättningarna. Regionerna efterfrågar till exempel 



     

   

       

      

      

          

         

       

            

           

         

          

        

   

        

       

        

  

 

 

  

redan nu vägledning från Folkhälsomyndigheten om eventuell samvaccinering 

med influensan för år 2023. 

En annan faktor som påverkar regionernas planering för genomförandet av 

vaccineringen mot covid-19 är vaccinets beredningsform, där förfyllda sprutor 

skulle underlätta betydligt vid administreringen av vaccinet. 

Just nu har vi en situation med flera olika vaccinationstyper tillgängliga för 

regionerna. Regionalt görs beräkningar och bedömningar på användningen av 

vaccin och beställningar av dessa görs till Folkhälsomyndigheten. 2022 har 

regionerna tilldelats en viss mängd av de nya anpassade vaccinerna. Det går inte 

helt att fasa ut de tidigare vaccinvarianterna eftersom dessa ska användas vid 

grundvaccination. Regionerna vaccinerar nu med anpassade vaccin. Då flera 

olika vaccintyper kommer ut på marknaden som har olika dosering, indikation 

och förvaring/hållbarhet ställs ökade krav på noggrannhet för att kunna 

upprätthålla och säkerställa patientsäkerheten. 

Vaccinernas effekt på nya varianter av covid-19 behöver analyseras och 

eventuella förändringar i rekommendationer behöver kommuniceras till 

regionerna i så tidigt skede som möjligt. 
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