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 Sammanfattning 

Detta är Sveriges Kommuner och Regioners andra 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 framskrider 

väl och värderar det pågående arbetet grönt på en skala grön-gul-röd. Per 

den 22 februari 2022 har 20,35 miljoner vaccindoser givits i Sverige sedan 

starten i december 2020. 

 

• Den generella bilden är att tillgången på vaccin och tider för vaccinering är 

hög. Vaccinationsarbetet fortgår med hög kapacitet i regionerna och  

kapaciteten att kunna vaccinera är högre än efterfrågan i regionerna just nu.  

 

• Regionerna beskriver generellt hur bokningstrycket nu är betydligt lägre än 

tidigare och att hävandet av restriktioner och omklassificeringen av covid-

19 har minskat efterfrågan på vaccinering.  

 

• Den största utmaningen i nuläget är att motivera befolkningen till att 

fortsatta vaccinera sig. Regionerna önskar stöd från Folkhälsomyndigheten 

med tydligare och synligare nationella budskap om vikten att innevånarna 

fortsatt vaccinerar sig och motivering till varför det är viktigt.  

 

• Scenarioarbetet hos Folkhälsomyndigheten som precis satt igång är viktigt 

för att regionerna ska kunna planera och anpassa sin organisation och 

kapacitet framöver. 

 

• Regionernas och SKRs förhoppning är att snarast få tydliga besked från 

regeringen  kring målsättningen med vaccinationen mot covid-19.  
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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 

vaccinationer 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 

dosintervall 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.  

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: 
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• 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.  

 

Föreliggande rapport tillhör gruppen av ”de första månadsrapporterna” ska 

enligt överenskommelsen fokusera på särskilda insatser för att öka 

täckningsgraden med dos 1 och 2. För de kommande månadsrapporterna ska 

följande beskrivas i rapporteringen:  

• insatser med syfte att öka täckningsgraden för påfyllnadsdoser. 

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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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. 

Regionernas arbete med 
vaccinering mot covid-19  

Antal vaccinerade  

Per den 22 februari 2022 har 20,35 miljoner vaccindoser givits i Sverige. 7,57 

miljoner individer är vaccinerade med minst två doser vaccin. Det innebär att 

84,2 % av Sveriges befolkning över 12 år är vaccinerade med minst två doser 

vaccin mot covid-19 per den 22 februari 2022. Över 4,8 miljoner doser har 

givits som dos 3 till befolkningen över 18 år per 22 februari 2022. Det innebär 

en andel vaccinerade i hela gruppen 18 år och äldre på 58,6 procent totalt. 

Täckningsgraden är högre för äldre åldersgrupper.  

Andel vaccinerade med 3 doser för hela Sverige per den 23 februari 2022 
fördelat på olika åldersgrupper 
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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 februari 2022, 75 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 

16 februari 2022 till och med 18 februari 2022 en förfrågan i SKR inrättade 

nätverk för regionernas alla vaccinsamordnare. Regionerna ombads att göra en 

bedömning av det pågående arbetet med vaccinering och värdera det på en 

grön-gul-röd skala samt att beskriva de insatser som pågår för att uppnå en så 

hög och jämnt fördelad vaccinationstäckning i befolkningen som möjligt. 

Därtill efterfrågades också hur regionerna har kommunicerat erbjudandet om en 

tredje vaccindos till befolkningen och hur arbetet har genomförts för att nå 

målsättningen att 80 procent av den vuxna befolkningen ska erbjudits den senast 

vecka 9. Frågor ställdes också kring arbetet med dos 4 och hur regionerna har 

kommunicerat erbjudandet om vaccin till den aktuella målgruppen.  

Regionerna uppmanades också bedöma planeringen för arbetet med 

vaccineringen vidare under 2022. Även här uppmanades regionerna göra en 
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bedömning av det planerade arbetet under 2022 på en grön-gul-röd skala. 

Utifrån det som står i överenskommelsen ska denna månadsrapport ha ett 

särskilt fokus på specifika insatser som planeras att genomföras för att särskilt 

höja täckningsgraden för dos 1 och dos 2 och att exempel från respektive region 

ska lyftas fram. En fråga ställdes också kring specifika hinder för genomförande 

av vaccinering enligt plan.  

Planeringen inför den så kallade vaccinationsveckan, vecka 11 efterfrågades 

också i denna sammanställning. 

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 hur de har arbetat och arbetar med insatser för att uppnå 

en så hög och jämnt fördelad vaccinationstäckning i befolkningen som möjligt. 

Den generella bilden är att tillgången på vaccin och tider för vaccinering är hög. 

Kapaciteten att kunna vaccinera är högre än efterfrågan i regionerna just nu.  

Nedan följer exempel på olika insatser som sker i olika regioner för att uppnå en så god 

vaccinationstäckning som möjligt. Regionerna beskriver att nyckeln till att få fler att 

vaccinera sig är hög tillgänglighet, riktade kommunikationsinsatser, dialog och förstärkt 

samverkan med andra aktörer. 

Utvecklade kontakter med medborgare: 

Tröskelsänkande insatser är exempelvis vaccinationsinsatser med drop-in i 

områden med lägre vaccinationstäckning. Öppettiderna på 

vaccinationsmottagningarna utökas på flera håll liksom möjligheterna till drop-

in. Möjligheten att vaccinera sig utanför kontorstid utökas.  
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Regioner anger också hur de över tid utvecklar bokningsfunktionen för ett 

enklare och tydligare handhavande. Regioner beskriver hur tidbokning sker 

digitalt eller via telefonsupport. Regionerna har med hjälp av sina kontaktcenter 

öppet under kontorstid dit medborgare kan ringa för att ställa frågor och även 

får hjälp med bokning av tid. Vissa dagar i veckan har de även utökad service 

med olika språk. Några regioner berättar också om att de skickar ut SMS till alla 

som nu har möjlighet att boka sin tredje dos.  

Regioner kontaktar också olika åldersgrupper via 1177:s invånartjänster samt 

kallar eller ringer in till vaccination. Regioner har också hälsoinformatörer på 

plats vid vaccination i utsatta områden som rör sig i området för att informera. 

Uppsökande insatser 

Vaccinationsarbetet fortgår med hög kapacitet. Samtliga regioner har arbetat 

väldigt aktivt för att nå ovaccinerade sedan vaccinationen mot covid-19 

startade. Det är ett ständigt pågående arbete för att få fler att vaccinera sig, 

arbetet sker med en rad olika insatser.  

Grupper där vaccinationstäckningen är lägre kartläggs framför allt via DeSO-

rapporterna så att särskilda riktade insatser kan sättas in. För att nå ut till 

grupper som av olika anledningar kan ha svårare att komma till en 

vaccinationsmottagning har regionerna arbetat mobilt och med drop-in. 

Regioner har skapat mobila team och har återkommande möten med 

länsstyrelsen samt de olika kommunernas ansvariga inom socialtjänst, 

integration osv. 

På flera håll i landet har upphandlade externa företag kontrakterats för att 

komplettera utbudet av vaccinationsställen. Vissa regioner har tecknat 

överenskommelser med privata företag som vaccinerar på arbetsplatser. 

Regionerna är generösa med vaccination till gästarbetare och underlättar för 

vaccination då flera utbrott nu har varit tydligt kopplade till vissa 

industrier/företag. 

Kommuner bidrar på vissa håll i landet med kulturtolkar på plats i områden med 

lägre vaccinationstäckning. Flera av vaccinatörerna har flerspråkig personal, 

särskilt i områden med företrädesvis andra språk än svenska. Regioner beskriver 

också hur de har rullande schema för mobila enheter på olika strategiska 

områden i regionen.   
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Arbetet sker i samverkan med fastighetsbolag, SFI, integrationsenheter, 

socialtjänst och övriga kommunala verksamheter. Regioner vaccinerar i 

föreningslokaler, i butiker/köpcentrum, och i samband med idrottsevenemang. 

Vaccinationer erbjuds till exempel i Röda Korsets lokaler på Stadsmissionen, i 

bibliotek eller genom intresseföreningar, trossamfund, frivilligorganisationer, 

bostadsbolag samt i lokaler där SFI-utbildning bedrivs, på folkhögskolor, 

universitet och högskolor eller på asylboenden. Vaccination sker också i 

samverkan med aktörer inom civilsamhället såsom församlingar och föreningar 

med nära kännedom om olika grupper. Vaccination sker också vid publika 

platser ute i samhället. Även i regionernas egna lokaler så som 

psykiatrimottagningar, sprututbyteslokaler, sjukhusentréer nämns av regionerna 

som platser där vaccinering har genomförts. 

Vaccinering sker också i små byar på orter som ligger långt ifrån den ordinarie 

vaccinationsmottagningen. Vaccination sker också i samband med evenemang 

och säsongsbetonade samlingsplatser samt på turistorter i länen. 

Regionerna har under februari intensifierat arbetet med att nå grupper där 

vaccinationstäckningen är lägre. Nu pågår planeringen för dos 4 för personer 

över 80 år och prioriterade grupper. Regionerna beräknar att ha god kapacitet 

för att hantera detta flöde. 

Insatser har dessutom genomförts för barn 5-11 år i riskgrupp. Även olika 

insatser för att nå dialyspatienter eller gruppen gravida har genomförts. 

Samverkan sker på många håll med skolor för att genomföra vaccinering. 

Regioner gör även riktade insatser mot vissa skolor med lägre 

vaccinationstäckning. 

Informationsinsatser- Så har regionerna kommunicerat erbjudande 
om dos 3 

Regionerna anger att de har och har haft massiva och så väl breda som riktade 

kommunikationsinsatser. Tydlig information om de rekommendationer som 

gäller för befolkningen är viktig och informationsinsatserna under resans gång 

har varit omfattande. Information spridits både på sociala medier på olika språk, 

med annonser i dagspress och gratistidningar, brevutskick till ovaccinerade, 

lappar i mataffärer, information via kyrkor/trossamfund. Närvaro i sociala 

medier och traditionella medier i syfte att öka kunskapen om vaccinationerna, 
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besvara frågor och bemöta myter. Regionerna samverkar med tex SFI-

utbildningarna, Migrationsverket, Kriminalvården och kommunerna för att nå ut 

med information. Regionerna har även kontakt med företag för att informera om 

vikten av att låta personalen vaccinera sig.  

Hälsoinformatörer finns ibland på plats vid vaccination i utsatta områden, för att 

informera och svara på frågor. Filmer har spelats in med vaccinsamordnare som 

ett led i att bemöta spridning av desinformation. Informationskampanjer sker i 

skolorna och regioner medverkar i sammanhang där många invånare som kan 

tänkas ha vaccinerat sig i lägre omfattning finns. 

Regioner samverkar med mödravårdsöverläkaren för att distribuera material till 

gravida om vaccination och marknadsföra utbildningsmaterial till barnmorskor 

och mödravårdsläkare om vaccination. 

Andra exempel för att nå en hög vaccinationstäckning för åldersgruppen 12-15 

år är samverkan med länsstyrelsen och länets skolor för att genomföra en 

omfattande vaccination vid länets skolor. Insatsen har följt en 

prioriteringsordning där områden med lägre vaccinationstäckning ska 

vaccineras först.  

Regionerna har genomfört omfattande informationsinsatser för att kommunicera 

erbjudandet om en tredje dos vaccin mot covid-19. Målsättningen att nå 80 

procent av den vuxna befolkningen senast vecka 9 framgår i den reviderade 

överenskommelsen för år 2022.  

En region beskriver hur de genomfört en särskild uppföljning av de som inte 

vaccinerat sig. Regionen ringde upp personer som inte vaccinerat sig med 

frågan om det fanns något regionen kunde göra för att underlätta för dem genom 

att tex boka tid. Uppföljningen pekar på att många avstår eftersom  de nyligen 

haft covid eller att det är "onödigt att vaccinera sig när restriktionerna är borta 

eller att  ”det oftast är som en vanlig förkylning".  

Så arbetar regionerna med kommunikation och vaccinering av dos 
4 till rekommenderade grupper 

Den 14 februari 2022 rekommenderade Folkhälsomyndigheten en andra 

påfyllnadsdos, dos 4, till personer som bor på SÄBO, har hemtjänst eller 
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hemsjukvård samt till alla som är 80 år och äldre. Den andra påfyllnadsdosen 

bör ges tidigast fyra månader efter den första. 

Regionernas vaccinsamordnare beskriver hur de genomför vaccinationen av den 

fjärde dosen för dessa rekommenderade grupper i nära samverkan med 

kommunerna. Genomförandet sker på olika sätt efter vaccinationsenheternas 

förutsättningar och gängse rutin. Regioner har haft planeringsmöten med 

vaccinationsbokningen och med vaccinationsmottagningarna. 

Ordinarie samverkanskanaler har använts i informationssyfte samt i 

återkommande träffar med närvårdsområden, med kommunerna inklusive MAS 

samt högre chefer så som kommundirektörer. Till stor del används de 

kommunikationsmetoder som användes vid dos 1, 2 och 3. 

Kommunikationen sker brett i alla kanaler och har på flera håll kompletterats 

med personligt brev som skickas till alla i målgruppen med information om 

vikten av att ta en fjärde dos samt hur man gör för att bli vaccinerad. 

Information om dos 4 har gått ut via media, regionerna har haft planeringsmöten 

med MAS-arna angående kommunernas insatser på SÄBO samt till de med 

hemtjänst och hemsjukvård.  

Andra exempel på genomförande är att vårdcentralerna ansvarar för att 

informera de som är 80 år eller äldre om den fjärde dosen. Eller att 

vårdcentralen kontaktar medborgaren via brev eller telefon. Ytterligare 

tillvägagångssätt är att de som rekommenderas en påfyllnadsdos kommer att 

erbjudas en bokad tid, alternativt få information om hur man själv går till väga 

för att boka sin tid. Någon region väljer att kalla alla över 80 år med inbokade 

tider till vaccinationslokaler samt gemensamt arbete med kommunerna för 

personer hemsjukvård, hemtjänst. Eller att kommunernas sköterskor vaccinerar 

på SÄBO och i hemsjukvård samt skickar erbjudande till de som har hemtjänst. 

Ytterligare tillvägagångssätt är att de personer som är 80 år och äldre som fick 

sin påfyllnadsdos (dos 3) för minst 4 månader planeras att från och med vecka 8 

kunna boka in sig för vaccination på vårdcentral eller upphandlad 

vaccinationsmottagning. Regionerna beskriver att de följer upp vaccineringen 

för de rekommenderade grupperna och planer finns i vissa regioner för att  

skicka ut påminnelser till de som inte vaccinerat sig. 
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Utöver det kommuniceras det i media, 1177.se, hemsidor och facebook bland 

annat. De som vill kan även boka tid/gå på drop-in på valfri vaccinationsplats.  

Andra kommunikationsvägar är via regionens hemsida, sociala medier, radio, 

lokalpress samt via kommunerna till deras brukare. Även pressmeddelande, 

lokala annonsblad förekommer. 

Regionernas bedömning av det 
framtida vaccinationsarbetet 

Övergripande bedömning av det planerade vaccinationsarbetet 
fortsatt under 2022:  

• 13 regioner bedömer övergripande att förutsättningarna för det kommande 

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

• 8 regioner rapporterar förutsättningarna för det kommande genomförandet av 

vaccinationsarbetet framöver som gult  

• 0 region rapporterar förutsättningarna för det kommande genomförandet som 

rött  

Regionerna beskriver hur bokningstrycket nu är betydligt lägre än tidigare och 

att hävandet av restriktioner och omklassificeringen av covid-19 har minskat 

efterfrågan på vaccinering.  

Under vecka 8 genomfördes ett första sonderande möte i en så kallad 

scenariegrupp med representanter från regionerna och Folkhälsomyndigheten 

för att tillsammans diskutera vaccinationen mot covid-19 framöver. Det är ett 

bra initiativ. Förhoppningen med den gruppens arbete är att gemensamt arbeta 

fram tänkbara scenarier för vaccinering framöver. Med syfte att skapa bättre 

förutsättningar för planering inför fortsatt vaccinationsarbete.  

Därtill skulle regionerna vara hjälpta av en tydlig nationell målbild för 

vaccineringen. Stora resurser satsats i regionerna för vaccinering mot covid-19. 

SKR framförde just dessa aspekter i sitt remissvar på Ändring av klassificering 

av covid-19 i smittskyddslagen. Regionerna och SKR efterfrågar täckningsmål 

för vaccineringen mot covid-19.  



Månadsrapport 2:Regionernas arbete med vaccinering mot covid-19 februari 2022
  14 

Planerade insatser för att särskilt höja täckningsgraden för dos 1 
och 2 

Regionerna arbetar kontinuerligt med riktade insatser för att nå grupper som 

inte är vaccinerade. Principen är att fortsätta med de insatser som redan görs 

och träget jobba på och inse att takten nu är långsammare. 

Regionerna fortsätter kommunicera till de målgrupper som inte vaccinerat sig, 

primärt genom riktade insatser. Här är nationell kommunikation till stort stöd 

för regionerna. En än större nationell tydlighet kring budskapet och vikten av att 

fortsatt vaccinera vore av värde - med olika fokus beroende på målgrupp. Dessa 

blir till bäst stöd för regionerna om de är målgruppsanpassade utifrån de 

grupper som nu är aktuella att nå. Ett bra kommunikativt stödmaterial från 

Folkhälsomyndigheten uppger regionerna vara QR kod för information på alla 

språk som varit en framgång i informationsöverföring till utlandsfödda grupper. 

Regionerna efterfrågar också mer nationellt kommunikationsstöd när det gäller 

vaccination till de som nyligen har genomgått en covid-19-infektion. framförallt 

får regionerna frågor om varför man ska vaccinera sig om man nyligen varit 

sjuk och hur lång tid efter genomgången infektion man bör vaccinera sig. 

Förutom stora informationsinsatser arbetar regionerna med utökade öppettider 

vid olika tillfällen samt externa insatser i de områden där täckningsgraden är 

låg. Fortsätter även med vaccinationer på häktet. Regionerna ser också över 

möjlighet att erbjuda vaccinationer i verksamheter och lokaler dit potentiellt 

ovaccinerade personer kan ha lättare att komma. Information och vaccination i 

socioekonomiska utsatta områden med låg vaccinationstäckning enligt DeSo-

statistik. Genom att synas och ge information skapas trygghet. Vaccination sker 

också på univerisitet med drop in vaccinationer i deras lokaler för att på det 

sättet nå yngre individer. Exempel på regionernas, kommunernas och 

länsstyrelsernas samverkan är placering av  mobila vaccinationsinsatser ex hos 

samlingsplatser för integration, boende för hemlösa osv. Samverkan sker också 

med asylboenden i regionen för att erbjuda vaccination.  

Medarbetare med annan språkkompetens än svenska nämns som en viktig 

resurs  för medverkan i lokala sammanhang där regionerna är ute och informera 

och motivera för vaccinering. Möjligheten till utökade öppettider, drop-in 

möjligheter och mobila vaccinationsmottagningar är ett viktigt sätt att minska 

trösklarna. Riktade insatser med än högre tillgänglighet genomförs 

kontinuerligt, så som att bedriva vaccinationer nära invånare i områden med 
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socioekonomiska utmaningar där vi vet att täckningen är lägre. Tekniska system 

anpassas och förenklas för att underlätta för medborgare att tex boka tid. 

Regioner gör även riktade insatser mot vissa skolor där de noterat låg 

vaccinationstäckning. 

Finns det särskilda hinder för att genomföra vaccineringen enligt 
plan 

De största utmaningarna i nuläget är att motivera befolkningen till fortsatta 

vaccinationer samt den stora osäkerheten kring ev vidare stora 

vaccinationsinsatser under kommande månader/år. Vaccinationsviljan avtog 

påtagligt i samband med att restriktionerna hävdes och covid-19 inte längre är 

samhällsfarlig. Regionen behöver stöd från Folkhälsomyndigheten med 

tydligare och synligare nationella budskap, med syfte att få invånarna att fortsatt 

vaccinera sig. För att öka invånares motivation till att vaccinera sig behövs 

nationell kommunikation kring varför det är angeläget att ta dos 1, 2, 3 och 4. 

Svårt att avgöra hur mycket som beror på sjukdom och hur mycket som beror 

på minskad vilja när allt fler upplever att pandemin är över. Det blir allt svårare 

att motivera. Det krävs bra kommunikation på nationell nivå varför  vaccin är 

motiverat av medicinska skäl. 

Regionerna anger att det är svårt att planera med osäkra förutsättningar. 

Osäkerhet framförallt inför kommande vaccineringar i höst men också om 

eventuella nya rekommendationer under våren. Frågor som regionerna 

identifierar är till exempel hur vaccinationsviljan påverkas vid 

rekommendationer om fler doser, vilken kapacitet regionerna ska ha beredskap 

för. Regionernas förhoppning är att snart få tydliga besked från 

Folkhälsomyndigheten om vilka åldersgrupper som kommer att omfattas av 

rekommendationerna om eventuell dos 4/5 till hösten för att bedöma vilken 

kapacitet som kommer behövas.  

Några regioner beskriver hur de hyr externa lokaler under längre perioder samt 

anställer för att genomföra vaccinering samt även avtal med privata aktörer. Det 

är bland annat i sådan typ förberedelser som planeringsförutsättningar är av 

största vikt så att regionerna inte riskerar att hamna i en situation med för långa 

kontrakt och en kapacitet som kraftigt överstiger efterfrågan. Just nu under 

våren är den samlade bilden att det finns lokaler med god spridning över länet, 

samt gott om medarbetare och vaccin. 
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Vilka insatser planeras i respektive region framöver 

Enligt överenskommelsen för 2022 ska 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 redovisas i 

månadssamanställningarna. Exempel från varje region ska lyftas fram. 

Föreliggande månadsrapport fokuserar på insatser för att öka täckningsgraden 

för dos 1 och 2. En sådan regional redovisning följer här utifrån efterfrågade 

uppgifter: 

Blekinge 

”Våra insatser kommer att rikta in sig på utrikes födda och socioekonomiskt 

svaga och vi är på väg att inleda samarbeten med Försäkringskassa, 

Arbetsförmedling och Socialtjänst. Sedan tidigare har vi samarbete med 

Blekinge Integrations o Utbildningscenter som har samhällsinformatörer som 

har goda kontakter i olika typer av nätverk där vi kan sprida information på 

olika språk. Vi kommer att försöka hitta ambassadörer som kan medverka i 

olika informationsmaterial för att sträva efter ökad tillit.” 

Dalarna 

”Regionen har och kommer att jobba vidare med aktiviteter såsom:  

Dropin vaccination, uppsökande insatser och vaccination i DSO områden samt 

vid publika platser ute i samhället. Erbjuda vaccinering FSI, folkhögskolor samt 

RIA verksamhet. Regionen kontaktar olika åldersgrupper med 1177.se 

invånartjänster samt kallar eller och ringer in till vaccination. Regionen 

utvecklar över tid bokningsfunktionen för ett enklare tydligare handhavande” 

Gotland 

Regionen har en god tillgänglighet och generösa öppettider på samtliga 

vaccinationsmottagningar, detta trots att bokningstrycket nu är betydligt lägre 

än tidigare. På regionens största vaccinationsmottagning erbjuds drop-in varje 

vardag. Därtill kvällsmottagningar. För att nå ut till grupper som av olika 

anledningar kan ha svårt att komma till en vaccinationsmottagning arbetar 

regionen mobilt. Under februari har vaccinationer skett i Röda Korsets lokaler, i 

lokal där SFI-utbildning bedrivs, i psykiatrins lokaler och på universitetet. 
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Gävleborg 

God tillgång till tider. Kombination av tidbokning och drop-in. Många 

vaccinationsplatser i länet. Fortsatt arbete baserat på demografisk statistik 

tillsammans med kommuner, föreningsliv, trossamfund 

Fortsatt arbete baserat på demografisk statistik tillsammans med kommuner, 

föreningsliv, trossamfund. 

Halland 

Samarbetet med SFI. Lokala nyckelpersoner som kan nå ut till personer som 

kanske inte kan språket. Specifikt titta på vissa grupper såsom stickrädda och 

vilka insatser som kan tänkas hjälpa i just den gruppen. Vi ser också att det är 

viktigt att återkomma till strategiska platser med låg vaccinationstäckning och 

inte se det som en punktinsats. 

 

Jämtland/Härjedalen 

I nuläget är arbetet med att motivera befolkningen den tydligaste utmaningen. 

Vi fortsätter att hålla en hög tillgänglighet och provar kontinuerligt nya vägar 

att förenkla. Vaccinationer erbjuds varje vecka på externa platser i form av 

bibliotek, turistdestinationer, evenemang, skolor etc. Informations- och 

kommunikationsinsatser har varit minst sagt resurskrävande och intensiva 

genom processen och dessa fortsätter. Vi gör kontinuerligt insatser mot grupper 

där vi ser en tendens till lägre vaccinationstäckning -specifika bostadsområden, 

organisationer, skolor/universitet etc. I övrigt informerar vi om och genomför 

vaccination av immunsupprimerade och äldre med dos 4 så som 

rekommenderat. 

Jönköping 

Samarbete med kommuner, länsstyrelsen och civilsamhället för att få bättre 

genomslag i områden med socioekonomiska utmaningar. Hälsokommunikatörer 

som jobbar på plats i områdena. Vaccination sker lokalt på vårdcentralerna för 

att komma nära invånarna. Vaccination vi både drop-in och bokade tider. 

Vaccinationer på köpcentrum 

Kalmar 

Regionen arbetar nu med riktade insatser i geografiska områden med lägre 

vaccinationstäckning. Det innebär fler besök i skolor, på platser där vi möter 
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personer som ännu inte valt att vaccinera sig. Drop-in i bostadsområden med 

lägre vaccinationstäckning. Vi ser att information behöver återupprepas för 

samma individer. Den som ännu inte valt att vaccinera sig behöver känna tillit 

till för att vi skall kunna nå ut till så många som möjligt. 

Kronoberg 

Regionen planerar för nuvarande 80+, uppsökande verksamhet i 

socioekonomiskt utsatta områden, skolvaccinationer och allmänhet. Regionen 

ser viss svårighet att motivera invånare till fortsatt vaccinering när samtidigt 

samhällets restriktioner är borttagna, även om vi ser en fortsatt hög 

smittspridning. 

Norrbotten 

Tillgänglighet är det viktigaste för en god vaccinationstäckning. I en region med 

så stora avstånd som vår, är det viktigt att åka ut till mindre orter i länet för att 

vaccinera samt att samverka med de naturliga strukturer som finns i samhället 

och inom vården. 

Skåne 

Vi har arbetat väldigt aktivt för att nå ovaccinerade sedan vaccinationen mot 

covid-19 startade. Det är ett ständigt pågående arbete för att få fler att vaccinera 

sig och vi arbetar med en rad olika insatser. Vi identifierar områden med lägre 

vaccinationstäckning och gör särskilda insatser inte minst med mobila 

vaccinationsteam. Dessa insatser kommer att fortsätta även framöver.Vi arbetar 

med flexibilitet och en bredd av lösningar, i tätt samarbete med Skånes 

kommuner och Länsstyrelsen, exempelvis: 

• Informationsspridning via aktörer i civilsamhället: Stadsmissionen, 

intresseföreningar, trossamfund, frivilligorganisation, bostadsbolag etc. 

• Informationsspridning och direkt uppsökande vaccinationsverksamhet; här 

samverkar aktörer som har nära kännedom om olika grupper: Vårdcentraler, 

psykiatrin, sprutbytet, Skånes stadsmission, Kriminalvården, flyktinghälsan m fl 

• Mobila vaccinationsenheter på publika platser och drop-in vaccination i 

områden där vi identifierat att vaccinationstäckningen är lägre 

 

Vi har också genomfört många breda kommunikationsinsatser. För att få fler att 

vaccinera sig är det framför allt den uppsökande verksamhet i enlighet med 

aktiviteterna ovan som bedöms ha den största effekten. För att nämna några 

kommunikationsinsatser så har vi skickat vykort med en 
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vaccinationsuppmaning till samtliga skåningar över 18 år. Under hösten gjordes 

särskilda insatser som riktade sig till yngre delen av befolkningen. Vi har också 

genomfört två olika kommunikationsinsatser riktade till andra språkgrupper via 

Aktarr.se (arabiska) och via Social few (arabiska , somaliska, farsi). 

Stockholm 

Fortsätta kommunicera med de målgrupper som fortfarande inte vaccinerat sig. 

Fortsätta med riktade insatser i områden med lägre vaccinationstäckning. Under 

den nationella vaccinationsveckan kommer vi att Lyfta fram våra pågående 

initiativ och peka mot kampanjen från våra befintliga kanaler. Kampanjen Hela 

Stockholm/Järva/Södertälje har då pågått i flera veckor och v.11 startar den i 

Botkyrka. 

Sörmland 

Hög tillgänglighet geografiskt, tidsmässigt. Fortsatta kommunikativa insatser i 

media. Övergång till Mitt vaccin i regionen gör att vi kommer ha ett mer 

enhetligt bokningssystem för alla aktörer som underlättar för människor att 

boka en tid. Vi fortsätter med mycket drop in i de områden som har låg 

täckningsgrad. 

Uppsala 

Regionen arbetar nu med riktade insatser ffa inom geografiska områden med 

lägre täckning. Det innebär fler besök i skolor, drop in vaccinationer på 

universiteten, kvällsmottagningar mm. Vi har arbetat mycket med kallelser med 

förbokade tidr. Vi kommer att använda det igen för dos 4 och ta ställning till om 

det finns behövs av det även i yngre åldresgrupper. 

Värmland 

Dropin mottagningar, helg och kvällsöppet. Mobila team som erbjuda pop up 

vaccinationer i lokaler i länet där vi normalt inte har vaccinationer 

Västerbotten 

Vi jobbar med drop-in mottagningar och helgöppet. Vi satsar på vaccination i 

socioekonomiskt utsatta områden. Satsar på kommunikation om vikten med 

vaccination, även om det är svårare nu när restriktionerna är släppta. Önskar 

mer nationell kommunikation. 
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Västernorrland 

Nationell kommunikation, Lokal kommunikation, samverkan med kommuner 

och länstyrelsen, God tillgänglighet och öppet tider för vaccination. Drop in 

verksamhet i kobination med bokningsbara tider. 

Västmanland 

Vi har tillräckligt hög vaccinationskapacitet för att kunna erbjuda befolkningen 

tider till vecka 9. Vi fortsätter kommunicera ut vikten av att vaccinera sig trots 

att restriktionerna släppts. Vi har sedan en tid återkommande besök i 

socioekonomiskt utsatta områden där vi marknadsfört våra mobila insatser på 

olika språk, via trygghetspersoner och bostadsbolagen, muntligt och skriftligt. 

De skolor som har dålig vaccinationstäckning får förnyad besök med 

erbjudande om vaccination 

VGR 

Vi arbetar med informationsinsatser i media men också genom kommuners 

närverk så som fastighetsbolag. Tröskelsänkande insatser är exempelvis 

vaccinationsinsatser med drop-in i områden med lägre vaccinationstäckning. Vi 

har nu insatser en gång per vecka på ca 17 platser enligt ett rullande 

schema.  Vi  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. Vår 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. Vi 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 

Brevinbjudan, vaccinatiionsverksamhet i stora matbutiker, gallerior samt drop 

in vid vårdcentraler i område med låg täckningsgrad. Drop in verksamhet för 

alla typer av doser 

Östergötland 

God tillgång på drop in tider och naturligtvis fortsatt möjlighet att boka .Riktade 

insatser i utsatta områden fortsätter som tidigare. Bibehålla närhet till 
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vaccination i hela regionen. Det viktigaste är saklig information om vikten av 

vaccination Vi ger den kontinuerligt men man lyssnar mest på de mediala 

budskap som förmedlar bilden av att corona är över och då drar befolkningen 

slutsatsen att de inte behöver eller kan vänta med vaccination. Det gäller för oss 

att hålla i vår linje och träget arbeta för en högre vaccinationstäckning. 

Vilka insatser planeras i samband med nationella 

vaccinationsveckan, vecka 11? 

 

Vecka 11 innebär den särskilda vaccinationsveckan i hela landet. För regionerna 

har alla veckor sedan starten av vaccinering inneburit hårt arbete med att 

genomföra vaccineringen för covid-19. Regionerna beskriver hur de planerar för 

en kraftsamling under vaccinveckan.  

Ett primärt fokus i regionerna under vaccinationsveckan kommer att vara att nå 

ovaccinerade med lättillgänglig vaccination och information. Generellt planeras 

för ökad synlighet under hela veckan, många regioner lyfter också samverkan 

med kommunerna i det arbetet. På flera håll i landet kommer öppettiderna för 

drop-in vaccination utökas, bland annat genom fler möjligheter att vaccinera sig 

på kvällar och helger på många platser. Flera regioner planerar för ökad fysik 

närvaro genom mobila team vid strategiska platser där mycket folk rör sig, 

exempelvis stora handelsplatser, gångstråk, universitet, skolor eller i områden 

med lägre vaccinationstäckning.  

 

Exempel på planerade insatser i några regioner: 

• Inspirationstillfällen planeras tillsammans med länsstyrelsen där 

samtliga kommuner bjuds in att delta genom exempelvis stadsdelsvärdar, 

bibliotekarier och hälsoguider/kulturtolkar. Regionen och Länsstyrelsen 

informerar också fastighetsägare att sprida information om vaccinering. 

• Webbsändningar planeras då allmänheten kan ställa frågor till 

regionen om vaccinationerna. 

• Förberedelser och kraftsamling med bla kommuner, 

Länsstyrelsen, universitet/högskolor, kommunala bostadsbolag, grupper i 



Månadsrapport 2:Regionernas arbete med vaccinering mot covid-19 februari 2022
  22 

civilsamhället med flera för att förmedla bilden av att alla delar av samhället 

arbetar för en ökad vaccinationstäckning. 

• Utökad bemanning på vissa vaccinationsmottagningar med 

läkare för att svara på frågor samt bemöta myter och oro. 

• Extra fokus på filmer och nyheter i sociala medier. 

• Press och media bjuds in för att följa olika aktiviteter. 
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