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Sammanfattning 

Detta är Sveriges Kommuner och Regioners sjätte 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. 

• Alla regioner gör bedömningen att de väl kommer att möta de behov 

som bedöms för vaccinering mot covid-19 under sommaren 20 regioner 

bedömer det pågående vaccinationsarbetet mot covid-19 till grönt på en 

grön-gul-röd skala och ger därmed uttryck för att arbetet fortskrider 

enligt plan. En region rapporterar gult på det pågående 

vaccinationsarbetet. 

 

• SKR och regionerna anser att Folkhälsomyndighetens rekommendation 

om påfyllnadsdoser för covid-19 under hösten 2022 är otydlig. 

Otydligheten försvårar regionernas planering och kommunikation 

gentemot invånarna. Framtida förändringar från myndigheten bör vara 

tydliga och ett bra sätt att uppnå det är att de förankras med regionerna 

och SKR.  

 

• För genomförandet av vaccinering för 2023 behöver förutsättningarna 

mellan parterna fastställas även för nästa år. 

 

• Av stor betydelse för den kommande vaccineringen mot covid-19 är om 

det skulle bli en ökad smittspridning eller när ett anpassat vaccin 

tillgängliggörs. Båda dessa faktorer bedöms generellt påverka 

vaccinationsviljan som är en viktig faktor för planeringen och 

dimensioneringen inför hösten.  

 

• Det är fortsatt osäkert om det kommer anpassade vaccin mot covid-19, 

när de kommer och i vilka volymer. Om situationen uppstår att många 

inväntar ett anpassat vaccin riskerar regionerna att stå med tomma tider 

och en överkapacitet på resurser.  

 

• Regionernas arbete med vaccinationsbevis och överföring av uppgifter 

till e-hälsomyndigheten fortgår under sommaren.  



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.  

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. 

Krav på rapportering 

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 sjätte 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 en sådan kvartalsrapport och inkluderar således 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.  

Rekommendationen från myndigheten innebär att alla som är 65 år och äldre 

och personer i särskilda riskgrupper rekommenderas en påfyllnadsdos eller 

”höstdos” 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 rekommendationen från Folkhälsomyndigheten avseende 

höstens rekommendation om vaccinering mot covid-19 är behäftad med mer 

oklarhet. Det framgår att myndigheten rekommenderar regionerna att ha 

beredskap för, eller att tillhandahålla, vaccin mot covid-19 för personer mellan 

18 och 64 år som vill vaccineras. Denna formulering innebär ett nytt begrepp 

jämfört med tidigare och gör det svårare för regionerna att planera och 

dimensionerna.    

Det förtydligas inte vidare vad en sådan beredskap innebär i förväntningar eller 

ambitionsnivå för regionerna eller för invånarna. Det är en framgångsfaktor att 

Folkhälsomyndigheten har en god och tät dialog med regionerna och SKR när 

det gäller tillämpningen av rekommendationen. Att genomföra en effektiv 

vaccinering kräver tillgänglig personal, förberedda lokaler och en god logistik. 



Otydligheten från Folkhälsomyndigheten skapar också svårigheter för 

regionerna i kommunikationen gentemot invånarna i höst och riskerar att göra 

det svårare för vårdpersonal att bemöta frågor. 

Från SKRs och regionernas sida uppmanar vi därför Folkhälsomyndigheten att 

återgå till den tidigare 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. 

Frågor som regionerna som ska genomföra vaccineringen mot covid-19 

analyserar nu är bland annat: 

Hur ska kapacitetsplaneringen genomföras för att möta efterfrågan? Hur ska 

invånarna i den aktuella åldersgruppen få vägledning i beslutet om 

påfyllnadsdoser mot covid-19 under hösten  

Scenarier för 2023 

Överenskommelserna mellan parterna har varit en bra förutsättning i arbetet 

mot vaccinering mot covid-19 för regionerna och för SKR. Nu är regionerna 

inne i planering för hösten 2022 men också för ett mer långsiktigt 

vaccinationsarbete. Folkhälsomyndigheten har vid olika tillfällen diskuterat att 

det sannolikt kommer finnas behov av vaccination även under 2023 mot covid-

19. Förutsättningarna för vaccineringen under 2023 behöver fastställas i så god 

tid som möjligt för att underlätta regionernas planering. 

 

  



Regionernas arbete med 

vaccinering mot covid-19 

Antal vaccinerade 

Per den 16 juni 2022 har 22,6 miljoner vaccindoser givits i Sverige. 7,6 

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

85,1% av Sveriges befolkning över 12 år är vaccinerade med minst två doser 

vaccin mot covid-19 per 16 juni 2022. Under den senaste månaden har ca 

10 000 personer i hela landet tillkommit i gruppen som nu är vaccinerade med 

minst två doser vaccin mot covid-19. 4 971 nya personer är under den senaste 

månaden vaccinerade med sin första dos mot covid-19 enligt 

Folkhälsomyndighetens statistik.  

5,46 miljoner doser har givits som dos 3 till befolkningen över 18 år per den 16 

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

65,7 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 16 juni 

2022 fördelat på olika 

åldersgrupper  

Andel vaccinerade med 4 doser 

för hela Sverige per den 16 juni 

2022 fördelat på olika 

åldersgrupper  

Källa: Folkhälsomyndigheten 



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 23 juni 2022, 85 stycken veckomöten, åtta 

fördjupningsmöten och två flerdagars uppföljnings- och planeringsmöten 

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

tas ett kortare uppehåll med planerade möten. Teamsytan finns alltid tillgänglig 

för vaccinsamordnarna. När mötena drar igång under hösten kommer dessa att 

öka i frekvens och genomföras en gång i veckan så länge behov finns. 

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-19-

vaccineringen.  

Insamlingen av underlag till föreliggande rapport har delvis skett på annat sätt 

än tidigare. Data har samlats in under den gemensamma uppföljnings och 

planeringsträffen med regionernas vaccinsamordnare som genomfördes den 15-

16 juni i Märsta i Stockholm. Huvuddelen av regionerna fyllde då i 

efterfrågande uppgifter den 16 juni under den gemensamma träffen. Övriga 

regioner kompletterade sina uppgifter fram till och med måndag den 20 juni. 

Regionerna ombads att göra en bedömning av det pågående arbetet och värdera 

det på en grön-gul-röd skala samt kommentera den. Därtill efterfrågades även 

en bedömning av förutsättningarna för det fortsatta genomförandet att 

vaccinering mot covid-19 under 2022 på en grön-gul-röd skala med en 

kommentar. I den beskrivningen 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 efterfrågas i överenskommelsen. Denna rapport 

innehåller även en statusuppdatering kring regionernas arbete med 

vaccinationsbevis och regionernas arbete med överföring av uppgifter till e-

hälsomyndigheten för personer utan person- eller vaccinationsnummer.  

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 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  

• En region rapporterar sitt pågående vaccinationsarbete som gult  

 

• Ingen region rapporterar sitt pågående arbete som rött 

Kommentarer till den övergripande bedömningen av det pågående 

vaccinationsarbetet 

20 regioner bedömer grön på en grön-gul-röd skala och ger därmed uttryck för 

att arbetet fortskrider enligt plan. Den region som bedömer gult motiverar det 

med att trycket på vaccination är relativt lågt men att det återstår en del arbete 

internt kring höstens vaccinering.  

Viss efterfrågan finns fortsatt för vaccinering mot covid-19 för samtliga doser. 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att samtliga regioner erbjuder och 

kommer att erbjuda vaccination under sommaren för alla doser av covid-19 med 

geografisk spridning i sin region. Alla regioner gör bedömningen att de väl 

kommer att möta de behov som bedöms för vaccinering mot covid-19 under 

sommaren. Omfattningen och kapaciteten kommer anpassas. På vissa håll kan 

det innebära en koncentration av platser för vaccinering mot covid-19 under 

sommaren. På andra håll är det öppettiderna som justeras men att de enheter 

som erbjuder vaccination mot covid-19 är desamma. Erbjudande om 

vaccination för anländande flyktingar kommer ske under hela sommaren. 

Andra regioner lyfter frågan om att de haft en fördröjning i vaccineringen för 

vissa immunsupprimerade grupper då specialisterna velat prata ihop sig med 

kollegorna i landet i syfte att skapa enhetlighet.  



Regionernas bedömning 
av det planerade 
vaccinationsarbetet 
framöver 

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  

• 1 region rapporterar förutsättningarna för det kommande genomförandet av 

vaccinationsarbetet framöver som gult  

• 1 region rapporterar förutsättningarna för det kommande genomförandet som 

rött  

Kommentar till bedömningen om planeringen framöver 

Flera osäkerhetsfaktorer finns för planeringen inför höstens vaccin mot covid-

19. Av stor betydelse är om det skulle bli en ökad smittspridning eller om och i 

så fall när ett anapssat vaccin tillgängliggörs. Båda dessa faktorer bedöms 

generellt påverka vaccinationsviljan som är en viktig faktor för planeringen 

inför hösten. Lägg därtill den otydlighet som Folkhälsomyndighetens 

rekommendation innebär för gruppen 18-64 år att vaccinet mot covid-19 ska 

tillgängliggöras men inte i formell mening rekommenderas för den 

åldersgruppen.   

Med dessa oklarheter är det utmanande för regionerna att planera för hösten och 

att det bara är två regioner som inte anger grönt under dessa förutsättningar 

tyder på en stor flexibilitet i organisationen. Den region som anger gult lyfter 

personalsituationen som ännu inte helt klar till hösten. Den region som anger 

rött beskriver hur det är utmaningar kring organiseringen och arbetet för hösten.  

Från stora turistregioner har frågan om resurser lyfts vid ett förändrat scenario. 

Nu är vaccineringen mot covid-19 inne i ett lugnare skeende men skulle 

situationen ändras så kan turistregioner påverkas extra snabbt. Om 

förutsättningarna ändras och kapaciteten behöver skalas upp riskerar det att 

innebära extra stora påfrestningar på just dessa regioner eftersom de har ett stort 

antal personer som tillfälligt befinner sig i dessa regioner under semestertider.   



Beskrivning av planeringen inför sommaren 

I region Blekinge anges att bokningstrycket är lågt. 500 personer vaccinerades 

under föregående vecka i regionen. Under vecka 27-31 kommer kapaciteten att 

minskas för att sedan återgå till ordinarie verksamhet vecka 33.  

I region Dalarna uppges bokningstrycket just nu vara lågt och kapaciteten har 

därför skruvats ner. Varje vaccinationsnod erbjuder dock möjlighet till 

tidsbokning och viss drop-in vaccination.  

Region Gotland beskriver hur tillgängligheten för vaccination mot covid-19 

reduceras under sommaren men att det fortsatt finns möjlighet att vaccinera sig 

varje vecka. Samtliga vaccinationsmottagningar kommer erbjuda drop-in. 

Gotland är en utpräglad turistregion och befolkningen ökar markant under 

sommarmånaderna. Det är en utmaning för en turisttät region att beräkna 

efterfrågan på vaccinationer. Därför har regionen en grundläggande planering, 

men varje vecka stäms bokningsläget av och vid behov finns möjlighet att utöka 

antalet bokningsbara tider. 

Region Gävleborg uppger att de kommer kunna möta behovet under sommaren 

även om kapaciteten minskar. 

I region Halland kommer vaccinering genomföras på cirka 12 vårdcentraler. 

Regionen kommer att erbjuda vaccinationstider under hela sommaren på 

samtliga av dessa. Öppettiderna kommer att begränsas något. 

I region Jämtland/Härjedalen kommer under sommaren endast en liten 

vaccinationsenhet finnas. Den centrala vaccinationsmottagningen i Östersund 

stängs helt veckorna 30-32. Möjlighet till vaccination mot covid-19 finns på 

länets hälsocentraler hela sommaren. 

Region Jönköping uppger att de kommer att erbjuda vaccination mot covid-19 

under hela sommaren. 

Region Kalmar uppger att det i regionen kommer att finnas tillgängliga tider att 

boka  på hälsocentralerna under hela sommaren.  

Region Kronoberg uppger att samtliga vårdcentraler i länet vaccinerar hela 

sommaren. Vissa vårdcentraler kommer under sommaren att samarbeta för att 

lösa semesterplaneringen. 

För region Norrbottens del innebär sommarplaneringen under vecka 26-31 att 

ingen planerad vaccination genomförs. De som har behov av vaccination kan 

vända sig till telefonbokningen som  tillsammans med den som har utsedd 

beredskap på respektive ort planerar var vaccinationen kan genomföras.  Det 

kan ske antingen via vårdcentralerna eller med personal från 

vaccinorganisationen. Från vecka 32 öppnas vaccinationsmottagningarna efter 

sommaruppehållet.  



Region Skåne uppger att de förväntar sig en lägre efterfrågan under sommaren 

men att alla som vill vaccinera sig ska ha möjlighet att göra det. Mobila insatser 

gör ett uppehåll under juli-augusti. Alla fasta enheter (163 vårdcentraler+12 

privata enheter) har uppdrag att kunna vaccinera minst en dag per vecka under 

sommaren. 

I region Stockholm görs ingen särskild förändring från regionens sida under 

sommaren. Aktörerna anslutna till vårdval vaccination för covid-19 väljer själva 

om de vill vara ansluta till avtalet och antalet mottagningar fluktuerar därför 

löpande.  

För region Sörmland innebär sommarplaneringen att det i vissa kommuner blir 

ett uppehåll i vaccineringen på några veckor. Det kommer dock alltid att finnas 

tider att boka någonstans i regionen.  

I region Uppsala sker en nerdragning av kapaciteten under sommaren genom att 

regionens vaccinationslokaler stänger v30-32 (2 av de privata aktörerna har 

dock öppet hela sommaren). 

I region Värmland kommer de 2 stora vaccinationsmottagningarna i Umeå och 

Skellefteå att hålla stängt. Alla hälsocentraler har vaccin mot covid-19 och 

kommer att genomföra enstaka vaccinationer för de få individer som är i behov 

av detta  under sommaren.  

Region Västernorrland bedömer att det kommer bli en låg efterfrågan på covid-

19 vaccination under sommaren. De 4 stora noderna är öppna i begränsad 

omfattning just nu då efterfrågan snabbt minskat.  

I region Västmanland finns ett speciellt sommarschema på 

vaccinationsmottagningarna som innebär att tiderna minskas men att det ska gå 

att vaccinera sig mot covid-19 varje vecka runt om i regionen. Enstaka 

vårdcentraler har stängt några veckor under sommaren men hänvisar då till 

närliggande mottagningar.  

I Västra Götalandsregionen genomförs uppsökande verksamhet även under maj 

och juni för att därefter ta en paus under juli 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. 

I region Örebro kommer det finnas 3-4 mottagningar öppet 2 dagar per vecka 

för vaccination. Det kommer vara en låg bemanning då inget tyder på ökad 

efterfrågan på vaccinering.  

I region Östergötland kommer de ha öppet tre dagar per vecka fördelat på tre 

orter under veckorna 27-30. 



Beskrivning av planeringen under hösten per region 

Planeringen för vaccinering i samtliga regioner tar  utgångspunkt i de 

rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har publicerat den 24 maj.  

I region Blekinge beräknar de att starta vaccineringen av höstdoser den 1 

september för samtliga aktuella åldersgrupper. De äldre på SÄBO vaccineras av 

kommunens personal. Regionen skickar brev till 65 år och äldre samt till 

gruppen 18-64 år med hemtjänst. Gruppen 18-64 år får boka sig via 1177. 

Region Dalarna beräknar att starta höstvaccineringen den 1 september och 

inleder med att erbjuda gruppen över 80 år samt omsorgspersoner vid det 

tillfället. Därefter planeras övriga åldersintervall att erbjudas bokningsbara tider 

efterhand. Brev eller 1177-meddelande om vaccination kommer att skickas ut 

till alla över 80 år. 

Region Gotland kommer att erbjuda de första vaccindoserna den 1 september 

för höstens vaccinering. De planerar att öppna bokningen en vecka före det. 

Regionen inleder med att erbjuda vaccination till personer som är 80 år eller 

äldre, liksom personer med hemtjänst och hemsjukvård. Dessa grupper kommer 

få brev hem med information om vikten av en påfyllnadsdos. För att inte skapa 

undanträngningseffekter planerar regionen att öppna bokningen gradvis. Först 

för personer 80 år eller äldre, därefter för personer från 65 år, sedan riskgrupper 

och därefter övriga personer 18-64 år. Det finns också planer på att göra en 

ambulerande insats genom att erbjuda vaccinationer i tillfälliga lokaler på 

landsbygden. 

I region Gävleborg planerar de att genomföra höstvaccinationen genom att 

prioritera de äldre åldersgrupperna först.  

I region Halland kommer de att öppna upp för gruppen 80 år och äldre först från 

och med den 1 september. Även SÄBO och mobila team kommer vaccineras 

från 1 september. Därefter kommer de succesivt att erbjuda yngre åldersgrupper 

vaccin under hösten. Förhoppningsvis behövs bara två påsläpp av grupper. Det 

finns också planering i regionen för ett annat scenario att öppna upp för 

samtliga ålderskategorier redan den första september.  

Region Jämtland/Härjedalen planerar att starta upp vaccination på samtliga 

vaccinationsmottagningar den 1 september. En del 

hälsocentraler/vaccinationsmottagningar kommer erbjuda drop in, andra 

tidsbokningar och vissa både och. Vaccination kommer också utföras på externa 

platser nära befolkningen till exempel via kommunernas mötesplatser. Det är 

ännu inte i detalj bestämt hur regionen kommer göra med olika åldersgrupper 

men intentionen är att starta så brett som möjligt.   

I region Jönköping innebär planeringen att vaccinationscentralerna för 

närvarande ser över sin planering av personal och lokaler mm. Kommunerna 



ansvarar liksom tidigare för vaccination på SÄBO och i hemsjukvården. 

Regionen kommer att skicka brev till de som är 80 år eller äldre och sms till de 

som är mellan 65-80 år. Detta kommer att ske närmare inpå 1 september. 

Särskilda riskgrupper får info från ansvarig läkare. Övriga grupper siktar 

regionen på att nå via 1177, media, sociala medier m.m. 

Region Kalmar planerar att skicka ut brev till alla över 75 år. Vaccinering av 

personer på SÄBO eller personer som har hemsjukvård sker via kommunen. 

Vaccinering kommer att ske på samtliga hälsocentraler både offentliga och 

privata. Detta kompletteras med mobila team. 

Region Kronoberg planerar att inleda vaccination för de äldsta och sköraste 

inklusive riskgrupper först. Därefter öppnas möjligheten för personer 65 år eller 

äldre att boka sig. När dessa grupper har erbjudits vaccinationer öppnar 

regionen upp för erbjudande av vaccination mot covid-19 för personer mellan 

18-64 år. 

I region Norrbotten avser de att från och med den 1 september öppna upp för 

vaccinering för gruppen 80 år eller äldre samt personer på SÄBO och personer 

med hemsjukvård eller med hemtjänst. Någon vecka senare (beroende på 

bokningstryck) planerar regionen att öppna upp för gruppen 65 år eller äldre. 

Regionen planerar att skicka brev till de som är 65 år eller äldre.  

I region Skåne är kapacitetsplaneringen gjord för att kunna erbjuda vaccination 

enligt rekommendation från 1 september. Uppdraget fördelas mellan 

vårdcentraler, sjukhus och upphandlade enheter. Med den sammanlagda 

kapaciteten bedöms höstens vaccinationer kunna genomföras på 8-12 veckor, 

beroende på vaccinationsintresse och efterfrågan. Den primära planen är att 

öppna bokning för alla åldersgrupper från 1 september. Alla över 80 år, alla 

med hemtjänst/hemsjukvård och på SÄBO får personlig kallelse/hembesök. 

Mobila och riktade insatser planeras i tät dialog med primärvård och kommuner 

för att nå områden och grupper med lägre vaccinationstäckning. 

I region Stockholm finns en plan för vaccinering under hösten som innebär att 

möjligheten att boka tid för vaccination öppnar i mitten av augusti med de första 

möjliga vaccinationstiderna från 1 september. Efter ett par veckor kommer 

möjligheten att boka tid för personer under 65 år med ökad risk att bli allvarligt 

sjuk av covid-19 att öppnas. För gruppen 18-65 år gör regionen bedömningen 

att de inte kommer skicka ut någon sms påminnelse om påfyllandsdos. 

Möjligheten för vaccination av denna grupp kommer att öppna när 

bokningstrycket avtagit för övriga grupper.  

  



Region Sörmland gör bedömningen att de är väl rustade att klara den 

rekommenderade vaccineringen under hösten. Så väl privata som offentliga 

utövare bidrar i genomförandet av dessa vaccinationer. Regionen planerar att 

genomföra insatser till sjukvårdspersonal under vecka 45-46 på sjukhusen, 

vårdcentralerna och i kommunerna. 

I region Uppsala planerar de att den 1 september möjliggöra vaccinering av 

gruppen 65 år och äldre och skicka specifika kallelser till de som är 80 år eller 

äldre. Efter några veckor är sedan planen att öppna upp och erbjuda möjlighet 

till påfyllnadsdos för åldersgrupperna 18-64 år. 

I region Värmland uppger de att de är väl rustade för höstens vaccinering. Den 1 

september startar de med gruppen 80 år eller äldre samt personer på SÄBO, 

som har hemsjukvård eller hemtjänst samt riskgrupper. 2-3 veckor senare är 

planen att öppna upp för gruppen 18-64 år. Kallelser skickas till de som är 70 år 

eller äldre och brev skickas till övriga inom hemtjänst. Telefonbokning samt 

webbbokning erbjuds för de som ej får kallelse. Tätt samarbete med 

kommunerna. 

I region Västerbotten är den primära planen för genomförande av höstens 

vaccinationer mot covid-19 att erbjudandet succesivt kommer går ut till alla 

över 65 år. Dessa kommer då att få ett vykort med information om 

vaccinationen. Huvudspåret är att starta med gruppen över 75 år. Så snart 

kapaciteten tillåter så breddas möjligheten till personer över 65 år och 

riskgrupper. Så snart som bokningstrycket minskar så öppnas möjligheten för 

åldersgruppen 18-64 år. 

Region Västernorrland planerar att öppna upp möjligheten för bokning av tider 

från mitten av augusti för samtliga åldersgrupper men att första möjliga tid att 

vaccinera är 1 september. Vaccination av personer på SÄBO med hemsjukvård 

eller som har hemtjänst har ett eget vaccinationsspår som sker i samverkan med 

kommunerna. 

I region Västmanland är planen att erbjuda en höstdos från 1 september för 

gruppen invånare 80 år eller äldre samt personer på SÄBO och personer som 

har hemtjänst eller hemsjukvård. Planen är att sedan succesivt öppna upp för 

fler åldersgrupper att vaccinera sig och att efter några veckor inleda med 

gruppen 65-79 år och slutligen öppna för gruppen 18-64 år i början av oktober. 

Vissa tidsjusteringar kan göras beroende på när eventuellt uppgraderat vaccin 

blir tillgängligt respektive hur bokningstrycket utvecklar sig. 

I VGR planeras att höstens vaccinering genomförs med samma upplägg som 

tidigare med en god kapacitet och geografisk spridning inom hela regionen. 



I region Örebro är kapacitetsberäkningar genomförda och planen är att 

vaccinering av gruppen 65 år eller äldre sker i september och att övrig 

åldersgrupp 18-64 år erbjuds möjlighet att vaccinera sig i oktober. Detta under 

förutsättning att anpassat vaccin finns som inte förskjuter vaccinationsviljan. 

Flera osäkerhetsfaktorer finns till exempel vad gäller tillgång för alla till 

anpassat vaccin, samt om ökad smittspridning leder till ökad vaccinationsvilja. 

I region Östergötland planeras höstens vaccination mot covid-19 att genomföras 

på ca 10 veckor med kapacitet för eventuella eftersläntrare. 

Finns det särskilda hinder för att fortsatt genomföra vaccineringen 

mot covid-19 enligt plan 

Det är överlag en utmaning att bedriva en verksamhet med så fluktuerande 

efterfrågan, svårt att planera bemanning när behovet varierar kraftigt över tid 

och ibland från en vecka till en annan. Nedan beskrivs några av de större 

utmaningarna för en effektiv och ändamålsenlig vaccinering framöver. 

Förutsättningarna för vaccinering mot covid-19 2023 

Planeringsförutsättningar är viktiga för regionerna och dessa behöver klarläggas 

mellan parterna även för nästa år. Regionerna är redan nu inne i förberedelserna 

för arbetet för nästa år och behöver tydlighet i förutsättningarna för det mellan 

regeringen, myndigheterna, regionerna och SKR. 

Anpassat vaccin 

Regionerna beskriver att de i det stora hela har personal och lokaler för att 

kunna genomföra vaccinationerna, men ett nytt vaccin som kommer med kort 

varsel och i spridda skurar kan ställa till det i planeringen. Om situationen 

uppstår att många inväntar ett anpassat vaccin riskerar regionerna att stå med 

tomma tider och en överkapacitet på resurser. 

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

kommer och i vilka volymer. Nationell kommunikation kring fördelarna med ett 

nytt vaccin skulle kunna påverka vaccinationsviljan med befintligt vaccin och 

påverka regionernas vaccinationsarbete i höst. Bedömningen är att nationell 

kommunikation om ett nytt anpassat vaccin redan har påverkat 

vaccinationsviljan med befintligt vaccin. Flera regioner vittnar om att individer 

bokat av sina vaccinationstider när de fått höra att det kommer ett nytt vaccin. 



Vaccinationsviljan hos befolkningen 

Den största utmaningen är om vaccinationsintresset i september är lågt och om 

ett anpassat vaccin kommer senare under hösten eller i begränsad mängd.  

Nationell kommunikationen behöver avvägas så att vaccinationsviljan för de 

vacciner som finns idag inte påverkas. Nyttan med de befintliga vaccinerna 

behöver kommuniceras tydligt. Regionerna ser risker för att ett anpassat vaccin 

i begränsad mängd kan leda till en prioriteringsdiskussion om vilka som bör få 

det anpassade vaccinet. Vaccinationsviljan kan förstås påverkas positivt om det 

finns anpassat vaccin till de som är rekommenderade vaccination i höst. 

För att främja vaccinationsviljan är det önskvärt med nationellt 

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

ska vaccinera sig. 

Efterfrågan på vaccination för gruppen 18-64 år under hösten 

Om intresset för 4:e dos utanför rekommendationen blir mycket stort kan det bli 

en kapacitetsutmaning. Detta bedöms dock just nu inte så sannolikt att det utgör 

ett konkret hinder för vaccineringen.  

Det är dock svårt att i dagsläget bedöma  hur stort det samlade intresset för en 

påfyllnadsdos kommer vara i gruppen 18-64 år. Det gör det svårt att planera och 

dimensionera kapaciteten för denna grupp. 

Regionerna ser svårigheter med att kommunicera ”möjlighet” att vaccinera sig, 

då det inte är en medicinsk rekommendation. Det skiljer sig också från hur 

vården normalt kommunicerar gentemot invånare och patienter. Att 

kommunicera en möjlighet att vaccinera sig riskerar att skapa otydlighet 

gentemot invånare och minskat förtroende för vaccinationsarbetet. Det försvårar 

också för vårdpersonalen då de får frågor från patienter. Folkhälsomyndighetens 

beslut om vaccinering av personer 18-64 år ställer stora krav på samordning 

mellan regionerna samt tydlighet i den nationella kommunikationen. 

Vaccinationsbevis 

Regionerna ombads till denna månadsrapport att beskriva arbetet med 

överföring av uppgifter till E-hälsomyndigheten för personer utan person- eller 

vaccinationsnummer i syfte att möjliggöra utfärdandet av vaccinationsbevis. 

Regionernas svar kan sammanfattas med att det finns regionala strukturer på 

plats och att dessa rutiner är säkerställda att kunna fortsätta även under 

sommaren. Vissa regioner beskriver hur överföring från journalsystem till E-

hälsomyndigheten sker automatiskt två gånger per dygn. Ej folkbokförda 

individer kan erhålla vaccinationsbevis från regionens supportfunktion i 

pappersformat. 



Andra regioner beskriver hur det finns en funktionsbrevlåda för vaccination 

covid-19 samt telefonsupport som är bemannad hela sommaren, om än färre 

timmar per dag. De fungerar som mellanhand till vaccinatör från vaccinerad 

som behöver hjälp med registrering av doser på reservnummer. Dock kan det bli 

något fördröjd hantering hos vaccinatörer som har låg bemanning i sommar. 

Det finns etablerade organisationer i regionerna för hur frågor från invånare 

rörande felaktiga vaccinationsbevis ska hanteras. Funktionerna är bemannade 

under hela sommarperioden. Rättningar görs kontinuerligt enligt rutin. Support 

och struktur finns etablerad för att hantera Covid-bevis till personer utan 

personnummer. Rutiner som finns fortlöper under sommaren. 
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