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Sammanfattning 

Detta är Sveriges Kommuner och Regioners femte 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. 

• Per den 19 maj 2022 har 22,6 miljoner vaccindoser givits i Sverige. 

Andel vaccinerade med tre doser är högre i de äldre åldersgrupperna. 

Viss efterfrågan att vaccinera sig finns fortfarande även om trenden är 

nedåtgående. Regionerna anpassar sin kapacitet utifrån efterfrågan, 

tillgängligheten till vaccin bedöms som god. 

 

• Regionernas planering för vaccinering mot covid-19 under hösten 

påverkas av Folkhälsomyndighetens beslut som presenterades den 24 

maj. Myndighetens rekommendation är inte tillräckligt tydligt för att ge 

regionerna bra planeringsförutsättningar, ett exempel är otydligheten 

kring vaccinering av vuxna 18-64 år. Det är också oklart kring hur 

denna nya rekommendation förhåller sig till de nuvarande avseende 

prioriteringsordning.  

 

• Nuvarande ersättningsmodell till regionerna är konstruerad så att den 

sker per given vaccindos utifrån rekommenderade grupper av 

Folkhälsomyndigheten. När nu Folkhälsomyndigheten använder andra 

begrepp för ”höstdoserna”, dvs att regionerna ska tillhandahålla vaccin 

för gruppen 18-64 år, behöver regeringskansliet tydliggöra att även 

ersättning för dessa vaccindoser utgår till regionerna. 

 

• Den mediala uppmärksamheten för covid-19 har minskat. 

Kommunikationskampanjer genomförs i regionalt i viss utsträckning 

för att upprätthålla intresset. Det finns ett fortsatt behov av att nationella 

myndigheter kommunicerar varför det är viktigt att vaccinera sig, 

framför allt inför höstens vaccineringar.   

 

• Regionerna anger att de får mycket frågor när det externt i media från 

nationellt håll kommuniceras kring att ett uppdaterat vaccin forskas 

fram. Därtill funderar regionerna i sin tur på om och när ett sådant 

vaccin skulle kunna vara tillgängligt i Sverige. 

 

• Regeringskansliet bör ge tydliga besked om de avser att ge fler uppdrag 

till Länsstyrelserna i att stödja regionerna i vaccineringen mot covid-19. 



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 som parterna kom överens om var att 80 procent av den vuxna 

befolkningen skulle 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.  

  



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 femte 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. 

 

Föreliggande rapport är inte en sådan kvartalsrapport och inkluderas således 

inte en specifik rapportering avseende regionernas arbete med 

vaccinationsbevis.  

  



Scenarier för vaccinering under hösten 

Den 24 maj presenterade Folkhälsomyndigheten beslut för rekommendationer 

om höstens vaccinationer mot covid-19. God framförhållning och tydlighet är 

viktiga för regionernas planering.  

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

riskgrupper rekommenderas en påfyllnadsdos, en så kallad ”höstdos”, mot 

covid-19 för att stärka skyddet mot svår sjukdom.  

Beslutet innebär vidare att Folkhälsomyndigheten också rekommenderar att 

regionerna ska ha beredskap att möta efterfrågan på vaccination av personer 

mellan 18 och 64 år, utan att myndigheten förtydligar hur de ser på denna breda 

åldersgrupps behov av en så kallad ”höstdos”. Denna andra del av beslutet 

innebär en otydlighet för genomförandet, vilket SKR och regionerna vid flera 

tillfällen har framfört till myndigheten. Otydligheten ligger i den osäkerhet 

beslutet medför. Att genomföra en effektiv vaccinering kräver tillgänglig 

personal, förberedda lokaler och en god logistik. Att använda den formuleringen 

att regionerna ska ”tillhandahålla” vaccin för gruppen 18-64 år innebär ett nytt 

begrepp och är ett avsteg från det som tidigare används och försvårar för 

regionerna i sitt genomförande. 

Det som tidigare varit en framgångsfaktor för en effektiv och ändamålsenligt 

vaccinering mot covid-19 har varit en god och nära dialog mellan regionerna, 

SKR och Folkhälsomyndigheten. Från SKRs och regionernas sida uppmanar vi 

därför Folkhälsomyndigheten att återgå till den ordningen och att hanteringen i 

slutfasen för arbetet med ”höstdoserna” var ett undantag. Framtida förändringar 

bör förankras tidigt, vara tydliga och med transparenta arbetsformer. Bara så 

säkerställs en ändamålsenlig vaccination. 

 

  



Regionernas arbete med 

vaccinering mot covid-19  

Antal vaccinerade  

Per den 19 maj 2022 har 22,6 miljoner vaccindoser givits i Sverige. 7,6 miljoner 

individer är vaccinerade med minst två doser vaccin. Det innebär att 85 % av 

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

covid-19 per den 19 maj 2022. 

5,36 miljoner doser har givits som dos 3 till befolkningen över 18 år per 19 maj 

2022. Det innebär en andel vaccinerade i hela gruppen 18 år och äldre på 65 

procent totalt. Det är en högre andel vaccinerade med tre doser i de äldre 

åldersgrupperna. 

Andel vaccinerade med 3 doser för hela Sverige per den 19 maj 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 

dessa vaccinsamordnare. Därtill finns en gemensam kommunikationsyta, denna 

nyttjas för att utbyta och dela erfarenheter, tips och råd. Sedan starten har, per 

den 24 maj 2022, 83 stycken veckomöten, åtta fördjupningsmöten och ett 

flerdagars uppföljnings- och planeringsmöte genomförts. Mötesrytmen är från 

och med maj varannan vecka.  

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 regelbundet för att samordna 

kommunikationsplanering, insatser och budskap kopplat till covid-

vaccineringen.  

För att samla in underlag till föreliggande rapport genomfördes under perioden 

17 maj 2022 till och med 19 maj 2022 en förfrågan i nätverket för regionernas 

vaccinsamordnare. Regionerna ombads att göra en bedömning av det pågående 

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

övergripande bedömningen kring nuläget i vaccinationsarbetet mot covid-19. 

Regionerna ombads även att göra en bedömning av förutsättningarna för det 

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

gul-röd skala. Den bild kompletterades då med en kommentarer om regionernas 

planerade insatser för att öka vaccinationstäckningen. I denna beskrivning 

efterfrågades hur planeringen inför tillgängligheten under sommaren är samt 

även hur arbetet planeras att genomföras under hösten. Dessa svar ligger till 

grund för den redovisning uppdelat per region som efterfrågades i 

överenskommelsen.  

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

fortsatt genomförande av vaccineringen mot covid-19.  



Regionernas bedömning av det 

pågående vaccinationsarbetet 

Övergripande bedömning av det pågående vaccinationsarbetet:  

• 19 regioner bedömer övergripande att regionens arbete framskrider väl och 

värderar grön på en skala grön-gul-röd  

• två regioner rapporterar sitt pågående vaccinationsarbete som gult  

• Ingen region rapporterar sitt pågående arbete som rött 

Beskrivning av det pågående vaccinarbetet i regionerna 

Med grön värdering avses att arbetet fortskrider enligt plan. En region som 

anger gult gör det för att den mer långsiktiga organisationen inte formerat sig i 

regionen. Regionernas interna organisation för ett mer långsiktigt 

omhändertagande av frågor kopplade till vaccin mot covid-19 är antingen redan 

beslutat, kommer beslutas i närtid eller i något enstaka fall inte är helt klar. En 

annan region har rapporterat gult för att det är en lägre täckning i de yngre 

åldersgrupperna och att det finns oklarheter kring de immunosupprimerade där 

Folkhälsomyndigheten skulle behöva komma med ett förtydligande. 

Minskat intresse- minskat bokningstryck 

Generellt genom hela vaccineringen mot covid-19 har gruppen 65 år eller äldre 

varit motiverade att ta sina rekommenderade doser. Viljan att vaccinera sig har 

varit lägre i de yngre åldersgrupperna. Täckningsgraden för dos 3 är lägre än 

vad det har varit för tidigare doser. 

Viss efterfrågan att vaccinera sig finns fortfarande även om trenden är minskad 

efterfrågan de senaste veckorna. Efterfrågan på regionernas callcenter 

rapporteras på vissa håll har inte minskat i samma takt som det digitala 

bokningstrycket. Personer som inte vill eller har möjlighet att boka sin 

vaccinationstid digitalt ringer till callcenter och får hjälp med detta. Andra 

regioner vittnar om att intresset inte är stort och bokningstrycket är lågt så väl 

via digital bokning som via telefon. Regionerna beskriver hur det blev en viss 

ökning av bokningar de senaste veckorna i samband med att gruppen 65 år och 

äldre kunde börja boka dos 4 och genom kommunikativa insatser. Men att 

intresset därefter åter vikt nedåt.  

 

  



Kommunikation 

Den mediala uppmärksamheten för covid-19 har minskat. Regionernas 

kommunikation gentemot invånare sker fortsatt via flera kanaler. 1177.se är 

regionernas huvudkanal, där information finns översatt till ett flertal olika språk.  

Flera regioner genomför riktade insatser för att påminna om att ta vaccin mot 

covid-19 innan sommaren. Regionerna har också dialog med kommunerna för 

att nå ut till personer som bor på SÄBO, har hemtjänst och hemsjukvård, som är 

aktuella för en fjärde dos. Viss vaccinationsverksamhet bedrivs fortfarande med 

mobila enheter vid bostadsområden, köpcentra och stora matvarubutiker. 

Kapacitet och kostnadsmodell 

Regionerna anpassar sin kapacitet utifrån efterfrågan. Avvägningen blir att vara 

tillgängliga och att använda resurserna klokt utifrån efterfrågan, prioritering och 

nuvarande ersättningsmodell. Ersättningsmodellen är konstruerad så att den 

utgår per given vaccindos.   

Som en konsekvens av minskad efterfrågan minskar så väl antalet 

vaccinationsstationer och de öppettider som erbjuds i flera regioner. Andra 

beskriver hur vaccinationslokalerna har fullt öppet fram till början av sommaren 

och att de därefter justerar sina öppettider. Justering har också skett i regionerna 

när det gäller möjlighet till drop-in tider. Även de regioner som tillhandahåller 

mobila enheter i områden med låg täckning anger att intresset trots det är svagt.  

Tillgängligheten till vaccintider mot covid-19 bedömer regionerna fortsatt som 

god. Det finns mer kapacitet än det finns personer som önskar vaccinera sig, 

oavsett dosnummer.  

Trenden är vidare att de stora vaccinationsnoderna avvecklas och att 

vaccinering sker på vårdcentraler. Bedömningen är generellt att det är en fortsatt 

lämplig hantering.  

 

 

 

 



Regionernas bedömning av det 

framtida vaccinationsarbetet 

Övergripande bedömning av det planerade vaccinationsarbetet 

fortsatt under 2022:  

• 19 regioner bedömer övergripande att förutsättningarna för det kommande 

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

• 2 regioner rapporterar förutsättningarna för det kommande genomförandet av 

vaccinationsarbetet framöver som gult  

• 0 region rapporterar förutsättningarna för det kommande genomförandet som 

rött  

En region som angivit gult för det kommande arbetet gör det för att de ännu inte 

beslutat hur det interna arbetet i regionen ska genomföras. En annan för att de 

oklarheter som beslutet från Folkhälsomyndigheten om höstens 

planeringsförutsättningar var så otydliga. Det är något som delas av alla 

regioner men de övriga värderar grönt utifrån att de gör vad de kan för att 

planera utifrån rådande förutsättningar.  

Ett konstaterande är att färdigutspädda vaccin bedöms förenkla logistiken och 

administreringen av vaccinet mot covid-19 tex i glesbygd.  

Finns det särskilda hinder för att fortsatt genomföra vaccineringen 

mot covid-19 enligt plan 

En oklarhet är tolkningen och innebörden i de beslut som 

Folkhälsomyndigheten kommunicerade den 24 maj. Det är viktigt för 

regionerna att få direktiv kring arbetet i tid och att dessa är tydliga och enkla att 

förstå och kunna implementera.  

För att främja vaccinationsviljan är det önskvärt med nationellt 

kommunikationsstöd i samband med ”höstdoserna”, med fokus på varför man 

ska vaccinera sig.   

Uppdaterat vaccin 

Det är fortsatt osäkert om det kommer ett uppdaterat vaccin mot covid-19, när 

de kommer och i vilka volymer. Bedömningen är att nationell kommunikation 

om ett nytt uppdaterat vaccin redan har påverkat vaccinviljan med befintligt 

vaccin. Nationell kommunikationen kring eventuellt nya vaccin behöver 

avvägas mot hur det påverkar vaccinationsviljan för de vacciner som finns idag.  



Regionerna anger att de får mycket frågor när det externt i media från nationellt 

håll kommuniceras kring att ett uppdaterat vaccin forskas fram. Därtill funderar 

regionerna i sin tur på om och när ett sådant vaccin skulle kunna vara 

tillgängligt i Sverige. Riskerar det att leda till en prioriteringsdiskussion om 

vem vilka som i så fall ska få det och det mer etablerade vaccinet som finns 

godkänt idag.  

Med osäkra leveransplaner och volymer för de uppdaterade vaccinerna finns det 

risk för att höstens vaccineringar med olika grupper kommer att bli mer 

svårstyrda än tidigare. Osäkra leveransplaner och begränsade volymer av ett 

uppdaterat vaccin kan utgöra ett hinder och skapa utmaningar i genomförande 

och styrning av vaccinationsinsatsen. Regionerna arbetar just nu med att 

säkerställa beställning och transport av vaccin till alla aktörer inför sommaren.  

Andra frågor 

• Om det inte blir en tydlig rekommendation om ytterligare doser till 

vuxna 18-64 år, utan att det formuleras mer som ett erbjudande behöver 

förutsättningarna för ersättning enligt nuvarande modell säkerställas, 

liksom sjuksköterskornas ordinationsrätt som idag pekar på 

rekommendationen.  

 

• Kommer länsstyrelserna att få nya uppdrag att stödja regionerna i 

vaccineringen? De har bidragit i arbetet med jämlik 

vaccinationstäckning 

 

• Frågor finns gällande immunosupprimerade, inväntar vägledning från 

Folkhälsomyndigheten. 

  



Kort redovisning per region 

Nedan följer en kort beskriv regionens planerade insatser för vaccinering mot 

covid-19 under sommaren och under hösten 2022. Sammanfattningsvis kommer 

regionerna att anpassa tillgängligheten under sommaren och minska 

kapaciteten.  En viktig del handlar om att möjliggöra semester för medarbetare. 

Till hösten kommer sedan tillgängligheten för vaccinering mot covid-19 

återigen att öka för att matcha de rekommendationer som presenterats från 

Folkhälsomyndigheten.  

Region Blekinge 

Allmänt: arbetar för att få till ett beslut kring vaccinationsenhetens utformning 

framöver 

 

Sommarplaneringen: kapaciteten planeras att minskas under sommaren 

Planeringen för hösten: Folkhälsomyndighetens nya beslut är utgångspunkten 

men dessa är inte helt tydliga och kommer att kräva tolkningsarbete i regionen 

Region Dalarna: 

Allmänt: Arbete fortgår för att säkerställa resurser inför höstens väntade 

vaccinationsinsats. Förutom möjlighet till tidsbokning är strävan att erbjuda 

dropin vaccination vid publika platser i samhället. Informationskampanjer 

kommer att skalas upp under hösten 

 

Sommarplaneringen: Under sommaren drar region ned på utbudet. Alla noder 

kommer att kunna erbjuda vaccination varje vecka men i en betydligt mindre 

omfattning där imunsvaga prioriteras 

Planeringen för hösten: Regionen planerar utifrån FoHM scenario, regionen ska 

dessutom kunna skala upp till det läge som smittspridningssituationen kräver. 

Region Gotland 

Allmänt: För planeringens skull är det värdefullt att så snart som möjligt få mer 

detaljerad information om hösten. För att främja vaccinationsviljan i 

befolkningen kan regionerna behöva en del kommunikativt stöd 

 

Sommarplaneringen: ett speciellt sommarschema kommer att införas som 

minskar öppettiderna men behåller befintliga mottagningar.  

Planeringen för hösten: Regionen planerar utifrån FoHM scenario för de olika 

grupperna som inkluderas i de rekommenderade grupperna.   



Region Gävleborg 

Allmänt: Frågor finns gällande immunosupprimerade, inväntar vägledning från 

Folkhälsomyndigheten. 

 

Sommarplaneringen: under sommaren kommer regionen dra ner på kapacitet 

men vaccinationsplatser finns i alla kommuner så det finns en möjlighet för de 

prioriterade grupperna att vaccinera sig, enligt statistisk bedömning möter 

regionen efterfrågan 

Planeringen för hösten: Kapaciteten planeras för att möta behovet. 

Region Halland 

Allmänt: Upplever att den planering som finns för hösten och sommaren håller. 

 

Sommarplaneringen: Regionen minskar antalet vaccinationsställen och tiderna 

kommer att styras efter det behov som finns. God tillgängligheten kommer 

finnas i hela länet 

Planeringen för hösten: Till hösten kommer regionen vara förbereda på att 

vaccinera i större volymer efter nya direktiv från Folkhälsomyndigheten. 

Jämtland/Härjedalen 

Allmänt: Vaccinationslokaler förhandlas. 

Sommarplaneringen: Den centrala vaccinationsmottagningen stänger v30-32. 

Vaccination kommer ske på hälsocentraler över hela länet. 

Planeringen för hösten: Regionen följer FOHMs rekommendationer och 

planerar utifrån förhandsinformationen regionen fått. Regionen kommer ha hög 

kapacitet för vaccinationer igen från 1/9. 

Region Jönköping 

Sommarplaneringen: Regionen fortsätter erbjuda vaccin via primärvårdens 

mottagningar på i princip alla platser i regionen även under sommaren. Små 

filialer kommer tillfälligt ha stängt vissa perioder. Några vårdcentraler är 

fortsatt aktiva med pop-up mottagningar på stan och vaccination i 

gymnasieskolan mm. Regionen arbetar också hårt för att öka 

vaccinationstäckningen för personer med hemtjänstinsatser. 

Planeringen för hösten: Dialog med kommunens personal inför hösten där man 

ser att det kommer gå åt mycket resurser med uppdelade vaccinationsinsatser 

för covid respektive influensa. I övrigt är regionen redo för att fortsätta 

vaccinera i höst enligt plan 



Region Kalmar 

Sommarplaneringen: regionen fortsätter att erbjuda möjlighet för vaccinering 

på samtliga primärvårdsenheter, regionen gör kommunikationsinsattser för att 

påminna om vikten av att vaccinera sig. Under sommaren kommer det att finnas 

möjlighet att vaccinera inom primärvården 

Planeringen för hösten: Regionen utgår från Folkhälsomyndighetens beslut i 

planering och utifrån den lägger de upp hur genomförandet skall gå till. 

Region Kronoberg 

Sommarplaneringen: regionen planerar för att reducera antal tider under 

sommaren, men det finns kvar möjlighet att vaccinera sig vid alla vårdcentraler.  

Planeringen för hösten: Regionen utgår från Folkhälsomyndighetens beslut i 

planering och utifrån den lägger de upp hur genomförandet skall gå till. Planerar 

för att skala upp under hösten. 

Region Norrbotten 

Sommarplaneringen: Regionen har gått ut med pressmeddelanden att de enbart 

kommer att ha telefonbokningen öppen och en beredskap för vaccination utan 

egentliga öppettider v26-31 på de större enheterna och v23-31 på de mindre 

enheterna. 

Planeringen för hösten: Regionen har planerat utifrån de scenarios som 

regionen fått presenterade för oss från FHM hittills d v s 65 +, riskgrupper, 

vård- och omsorgspersonal samt erbjudande till 18 + med trolig början 1 

september. 

Region Skåne 

Sommarplaneringen: Alla som vill vaccinera sig ska kunna göra det även under 

sommaren. vaccination kommer att finnas på lika många platser som nu, dvs 

alla vårdcentraler samt upphandlade mottagningar. Men regionen beräknar att 

ha tider ungefär en gång i veckan per ställe, eftersom regionen väntar oss 

betydligt lägre intresse. Mobila insatser kommer minskas under juli och augusti. 

Planeringen för hösten: För hösten pågår arbete med några mindre 

organisatoriska förändringar för att ställa om mot en mer långsiktig struktur. 

Regionen förbereder för vaccinationsuppdrag under hösten, med start i 

september. Fortsatt god samverkan med kommunerna säkerställs för att kunna 

vaccinera på SÄBO, i hemtjänst och hemsjukvård. Regionen planerar ha 

vaccination hos upphandlade enheter och vårdcentraler, samt mobila team som 

bidrar till att öka den geografiska närheten till vaccination på så många platser 

som möjligt. 



Region Stockholm 

Sommarplaneringen: Regionen gör ingen förändring från regionens sida. 

Aktörerna anslutna till vårdval vaccination för covid-19 väljer själva om de vill 

vara ansluta till avtalet och antalet mottagningar fluktuerar därför löpande. 

Planeringen för hösten: Regionen planerar utifrån ett scenario där ytterligare 

påfyllnadsdos blir aktuell till fler målgrupper efter sommaren och att mer 

vaccinationskapacitet således behövs. 

Region Sörmland 

Sommarplaneringen: Vaccinationsmöjlighet erbjuds på flera platser i regionen 

under hela sommaren. Vissa veckor kan man behöva åka utanför 

kommungränsen för att kunna få sin dos. Regionens bokningstelefon kommer 

vara öppen under hela sommaren för att kunna hjälpa den som behöver att boka 

en tid. Förövrigt sker bokningarna som vanligt via 1177.se 

Planeringen för hösten: planen för hösten är att skala upp vaccinationsarbetet i 

takt med FHM:s beslut. Regionen är förberedda på att det kommer ske en snabb 

ökning i vaccinationsarbetet från september och att även kommer behöva 

vaccinera med höstinfluensavaccin när det blir aktuellt. Regionens upphandlade 

privata aktörer är uppmanade att förbereda sig för detta arbete och se över 

lokaler och personal när uppskalaning ska ske. Vårdcentralerna är informerade 

om att HSV och SÄBO kommer bli aktuellt under hösten för vaccination och 

regionen planerar för insatser för at tnå vård- och omsorgspersonal när det blir 

aktuellt. 

Region Uppsala 

Sommarplaneringen: Under sommaren kommer regionens vaccinationslokaler 

dra ner på kapaciteten men det kommer under nästan alla veckor finnas 

möjlighet att boka tid i någon av lokalerna. dessutom kommer de privata 

vaccinationsbyråerna att ha tillgängliga tider. Information går ut om detta och 

också om att passa på att vaccinera sig före sommarveckorna då det nu finns 

gott om tider. 

Planeringen för hösten: Direkt efter sommaren öppnar samtliga stora 

vaccinationslokaler igen och kapaciteten kommer åter vara hög. Som tidigare 

kommer då också de privata vaccinationsbyråerna har kapacitet som under 

våren. 

  



Region Värmland 

Sommarplaneringen: Under sommarperioden kommer tillgängligheten att 

minska. Antalet mottagningar reduceras men det kommer finnas en god 

tillgänglighet i hela länet och hela sommaren. Det uppsökande arbetet pausas 

för att sedan, vid behov, kunna återupptas till hösten. 

Planeringen för hösten: Till hösten planerar regionen för att skala upp 

kapaciteten till samma nivå som tidigare med samma antal mottagningar som 

tidigare. Regionen tar höjd för start av de stora insatserna från 1 september enl. 

FOHM:s rek. Kallelser till åldersgrupperna 70+ planeras övriga får bokas via 

telefonbokning eller 1177.Utöver vaccination på våra vaccinationsmottagningar 

planerar regionen för att genomföra ett antal mobila insatser, vaccinationer på 

platser/orter där regionen vanligtvis inte har mottagningar. Detta för att öka 

tillgängligheten ytterligare. Kommunerna är vidtalade om de stora insatserna 

och det finns en viss oro att klara dessa insatser. Dock planerar regionen redan 

nu möjlighet att stödja med personal. 

Region Västerbotten 

Sommarplaneringen: Centrala vaccinationsmottagningen stänger 27/5 i Umeå 

och efter det mycket begränsad möjlighet att boka tider under sommaren i 

samma utsträckning som innan. Skellefteås centrala mottagning har öppet fram 

till midsommar, god tillgänglighet i Skellefteåområdet fram till dess. I övriga 

länet kommer det att vara begränsad tillgänglighet under sommaren. 

Planeringen för hösten: Svårt att planera höstens vaccinationer då det finns 

många frågetecken, framförallt ser regionen att det kan bli svårt att vaccinera 

med nuvarande vacciner om uppgraderat vaccin är på väg ut och att det 

förmodligen kommer att kommuniceras via media till allmänheten. 

Region Västernorrland 

Sommarplaneringen och planeringen för hösten:  

Regionen har haft god tillgänglighet under lång tid och arbetet med stor 

tillgänglighet både vad gäller drop in, bokningsbara tider samt uppsökande 

verksamhet. Detta arbete kommer minska under sommaren för att sedan 

återupptas under hösten igen, 

  



Region Västmanland 

Sommarplaneringen Planerar dra ner på uppsökande verksamheten framöver. 

Drar ner på vaccinationstider under sommaren men det skall gå att vaccinera sig 

varje vecka, om än inte på alla vårdcentralerna, har bett 

vaccinationsmottagningarna redovisa sommarschema.  

planeringen för hösten: Förbereder återöppna större vaccinationsnod till höstens 

vaccination samt uppmanat alla vårdcentraler planera för att lägga ut tider och 

öka bemanningen för vaccinationer från 1 september. 

VGR 

Sommarplaneringen: Uppsökande verksamhet i områden med låg 

vaccinationstäckning sker även maj och juni. Pausar sedan till slutet av augusti. 

Under juni och juli erbjuds vaccination men i mindre skala. Fortsatt med god 

geografisk spridning. Erbjudande om vaccination till nyanlända flyktingar 

kommer ske under hela sommaren 

planeringen för hösten: Under augusti påbörjas uppstart av vaccination med god 

kapacitet och geografisk spridning inom hela regionen. Samma upplägg som 

tidigare. Vaccination i områden med låg vaccinationstäckning återstartar. 

Region Örebro 

Sommarplaneringen: Regionen har vaccinationsverksamhet igång alla veckor 

under sommaren men med begränsade öppettider. Mobila team åker ut även till 

vårdcentraler med stort avstånd till vaccinationsmottagningarna 

planeringen för hösten: Hösten planeras för de som hittills framkommit i 

planeringarna med FoHM. Beredskapen för större volymer är god. 

Region Östergötland 

Sommarplaneringen: Inför sommaren(juli) kommer regionen att ha en minskad 

verksamhet men möjlighet finns i alla länsdelar att få vaccination. 

planeringen för hösten: I höst har regionen verksamhet som vanligt med 

möjlighet att expandera eller minska beroende på FoHms beslut 
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