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Sammanfattning 

Detta är Sveriges Kommuner och Regioners fjärde 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 bedömer övergripande att deras pågående 

vaccinationsarbete framskrider väl och värderar grön på en skala grön-

gul-röd. Regionerna fortsätter enträget att erbjuda vaccinationer och att 

säkerställa god tillgång till vaccinationstider.  

 

• Per den 21 april 2022 har 21,6 miljoner vaccindoser givits i Sverige. Av 

dessa är 5,2 miljoner dos tre. Vaccinationstäckningen av befolkningen 

över 18 år för dos tre i hela landet är nu 63,8 procent.  

 

• Regionerna beskriver hur intresset att vaccinera sig minskar efter fler 

antal doser vaccin. Regionernas bedömning är att det kommer att 

krävas en mycket god och tydlig nationell kommunikation när det blir 

aktuellt för nya grupper och nya doser för att befolkningen ska finna 

motivation att vaccinera sig 

 

• Utmaningar finns att nå de måttligt immunsvaga för påfyllnadsdoser. 

Regionerna och SKR har en pågående dialog med 

Folkhälsomyndigheten kring detta. Det är en angelägen fråga. 

 

• Regionernas vaccinationsenheter samverkar så väl internt i 

organisationen som med externa aktörer för att nå ut och erbjuda 

vaccination mot covid-19 till flyktingar från Ukraina. 

 

• Generellt bedömer regionerna att vaccinationsviljan är låg hos personer 

som flyr från Ukraina och att all information från nationellt håll 

välkomnas. 
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Överenskommelse mellan 
regeringen och SKR 2022 

Den 23 december 2021 tecknade Sveriges Kommuner och Regioner och 

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

fortsatta vaccinationen mot covid-19 2022. Att säkerställa skyndsam 

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

mellan staten och regionerna. En välfungerande samverkan mellan parterna och 

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

I överenskommelsen för 2022 framgår att staten avsätter närmare 200 miljoner 

kronor till regionerna för att stödja övergripande insatser som uppskalning av 

vaccinationskapaciteten och kommunikationsinsatser under 2022. Regionerna 

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

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

Regeringen avsätter även 4 miljoner kronor till regiongemensamma 

kommunikationsinsatser genom 1177.se.  

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

som en konsekvensändringar av Folkhälsomyndighetens nedkortade dos-

intervall mellan andra och tredje vaccindosen. Parternas gemensamma 

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

till att respektive prioritetsgrupp uppnår de rekommenderade dosintervallen. 

Riktmärket 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.  
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Krav på rapportering 

I den gemensamt beslutade överenskommelsen framgår att SKR under 2022 en 

gång per månad skriftligen ska avrapportera regionernas arbete med 

överenskommelsen till Regeringskansliet. Föreliggande rapport är den fjärde av 

de skriftliga sammanställningarna för 2022. Rapporteringen för 2022 ska 

omfatta följande: 

• regionernas arbete att genomföra vaccination mot covid-19 enligt 

målsättningen som parterna har enats om och Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer och prioriteringar av grupper som ska erbjudas 

vaccination, samt hinder för genomförandet av de planerade 

vaccinationerna,  

 

• hur regionerna har kommunicerat erbjudande om en tredje dos till 

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

den vuxna befolkningen ska erbjudits en påfyllnadsdos under det första 

kvartalet fortlöper,  

 

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

vaccinationstäckning i befolkningen som möjligt, utifrån 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer, 

 

• en beskrivning av respektive regions insatser som planeras att genomföras 

framåt utifrån de behov och förutsättningar som föreligger i respektive 

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

vaccinationstäckning. De tre första månadsrapporterna bör fokusera på 

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

regioner ska lyftas fram.  

 

• en gång per kvartal ska rapporten inkludera avrapportering kring 

regionernas arbete med vaccinationsbevis till Regeringskansliet 

(Socialdepartementet). Rapporterna ska omfatta information om arbetet 

med överföring av uppgifter till E-hälsomyndigheten om personer utan 

person- eller vaccinationsnummer i syfte att möjliggöra utfärdande av 

vaccinationsbevis. 
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Föreliggande rapport är inte en sådan kvartalsrapport och inkluderas således 

inte en specifik rapportering avseende regionernas arbete med 

vaccinationsbevis.  

Scenario kring framtida smittspridning och rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten   

Den 21 april publicerade Folkhälsomyndigheten nya scenarier för 

smittspridningen fram till mitten av sommaren enligt regeringsuppdrag 

(S2020/08831). I den rapporten konstaterar myndigheten att det är viktigt att 

vaccinationsinsatserna i regionerna fortsätter och att de som rekommenderas 

vaccination antar erbjudandet. Annars riskerar vårdbehovet att öka mer än det 

presenterade sceneriet. 

Vaccinationstäckningen för den första dosen antas vara 95 procent för personer 

70 år och äldre. Motsvarande siffra för personer i åldrarna 16-69 är 85 procent 

och i gruppen personer 12-15 antas en vaccinationstäckning om 75 procent. I 

modellen antas att 90 procent av personer äldre än 70 år och sjukvårdspersonal 

som har tagit sin andra dos också tar sin tredje dos. Motsvarande siffra för 

gruppen 20- 69 år är 75 procent. 

I modellen antas en vaccinationstäckning med dos fyra på 70 procent för de som 

har SÄBO och hemtjänst, medan en vaccinationstäckning på 60 procent är 

antagen för resterande andel som erbjuds dos fyra.   

I det scenario som presenteras framgår att smittspridningen ökar något under 

våren med en topp i mitten av maj för att sedan avta under den nu analyserade 

perioden, som är till mitten av sommaren. Därigenom förespås en viss ökning 

av vårdbehovet under den perioden. Trycket på vården bedöms inte bli så stort 

att några generella samhällsåtgärder kan bli aktuella under den tidsperiod som 

simuleringen omfattar.  

Både smittspridningen och vårdbehovet är lägre än tidigare under pandemin, 

enligt det scenario som presenteras. Det finns i nuläget heller inte någon 

indikation på att en ny virusvariant, av särskild betydelse som skulle kunna 

förändra läget väsentligt, finns i Sverige eller omvärlden. Generella 

samhällsåtgärder bedöms därför inte bli aktuella under den tidsperiod som 

simuleringen omfattar.  
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Regionernas arbete med 
vaccinering mot covid-19  

Antal vaccinerade  

Per den 21 april 2022 har 21,6 miljoner vaccindoser givits i Sverige. 7,8 

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

84,9 % av Sveriges befolkning över 12 år är vaccinerade med minst två doser 

vaccin mot covid-19 per den 21 april 2022. 

5,2 miljoner doser har givits som dos 3 till befolkningen över 18 år per 21 april 

2022. Det innebär en andel vaccinerade i hela gruppen 18 år och äldre på 63,8 

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 21 april 2022 
fördelat på olika åldersgrupper  

 

Källa: Folkhälsomyndigheten  
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Regionernas vaccinsamordning  

För att stödja samverkan mellan regionerna inrättade SKR efter samråd med 

hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket i augusti 2020 ett samverkansforum för 

samtliga regioners utsedda vaccinsamordnare. SKR håller veckovisa möten med 

vaccinsamordnarna. Därtill finns en gemensam kommunikationsyta, denna 

nyttjar regionernas vaccinsamordnare för att utbyta och dela erfarenheter, tips 

och råd. Sedan starten har, per den 25 april 2022, 81 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.  

För att samla in underlag till föreliggande rapport genomfördes under perioden 

19 april 2022 till och med 20 april 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 beskriva de insatser som 

pågår för att uppnå en så hög och jämnt fördelad vaccinationstäckning i 

befolkningen som möjligt. I den beskrivningen ombads särskilt att uppgifter om 

kommunikativa insatser och intresset för dos 4 skulle framgå.  

Särskilda insatser avseende personer som kommer till Sverige med anledning av 

kriget i Ukraina efterfrågades också. Regionerna ombads även att göra en 

bedömning av förutsättningarna för det fortsatta genomförandet att vaccinering 

under 2022 på en grön-gul-röd skala. Därtill beskriva regionens planerade 

insatser för att öka vaccinationstäckningen. Dessa svar ligger till grund för den 

redovisningen uppdelat per region. Avslutningsvis ställdes en specifik fråga 

kring om det finns särskilda hinder för fortsatt genomförande av vaccineringen 

mot covid-19.  
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Regionernas bedömning av det 
pågående vaccinationsarbetet 

Övergripande bedömning av det pågående vaccinationsarbetet:  

• 21 regioner bedömer övergripande att regionens arbete framskrider väl och 

värderar grön på en skala grön-gul-röd  

• Ingen region rapporterar sitt pågående vaccinationsarbete som gult  

• Ingen region rapporterar sitt pågående arbete som rött 

Beskrivning av det pågående vaccinarbetet i regionerna 

Regionerna fortsätter enträget att erbjuda vaccinationer och att säkerställa god 

tillgång till vaccinationstider. Varje vecka ökar antalet givna doser, även för dos 

1, 2 och 3.  

Regionerna genomför vaccination vid vårdcentraler/hälsocentraler, 

mottagningar, mobila verksamheter genom drop in eller via tidsbokning och i 

de regioner som så organiserat sig via upphandlade vaccinatörer.  

Flera regioner genomför även vaccination vid publika platser såsom gallerior, 

köpcenter och i samband med idrottsevenemang. Regionerna genomför en del 

uppsökande insatser. För grupper där vaccinationstäckningen är lägre jobbar 

regionerna med uppföljning av aktiviteter via demografisk statistik. Arbetet sker 

på många håll i samverkan med fastighetsbolag, SFI, integrationsenheter, 

socialtjänst och övriga kommunala verksamheter. Även civilsamhället 

engageras på många håll för att öka motivationen ex via intresseföreningar och 

olika trossamfund. Andra aktiviteter som beskrivs är informationstillfällen med 

efterföljande vaccination vid SFI och olika lärcenter.  

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

framgångsfaktor. Samarbete sker också med kommuner kring genomförandet av 

vaccinering inom SÄBO samt en del av hemsjukvårdspatienterna. Patienter med 

hemsjukvård erbjuds också möjlighet att vaccinera sig på regionens 

mottagningar så som vårdcentraler.  
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En översyn över kapaciteten sker kontinuerligt och en anpassning görs i 

regionerna för att matcha behoven. Vissa regioner beskriver hur de nu 

huvudsakligen genomför vaccinationerna på hälsocentralerna och har lämnat de 

stora lokalerna. Andra regioner förlänger avtalen med lokaler för att fortsätta att 

ha dessa som komplement till hälsocentralerna/vårdcentralernas vaccinering.   

Kommunikation 

Kommunikation gentemot invånare sker fortsatt via fler kanaler. 1177.se är 

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

Den mediala uppmärksamheten har minskat, vilket också påverkat synligheten i 

kommunikationen.  

Genom de erfarenheter som regionerna har lokalt av olika sätt att kommunicera 

med aktuella målgrupper planeras och genomförs insatserna nu för att nå de 

grupper som rekommenderas dos 4.  

I flera regioner har direktutskick med information om vikten av att vaccinera sig 

och instruktioner om hur bokning görs givit önskat resultat. Andra regioner 

uppger att brevutskick inte gett någon större effekt på bokningstrycket. Även 

riktade SMS-utskick sker i vissa regioner. Riktade annonser i sociala media 

genomförs också för att nå de över 65 år och ibland via deras 

anhöriga/vänner/bekanta. 

På vissa håll kallas personer över 80 år till vaccination via sin vårdcentral och 

de mellan 65-79 bokar tider. I de regioner som har upphandlad verksamhet 

förekommer det i avtalen att de också ska annonsera om möjlighet till 

vaccination, vilket också sker.  

Budskapet i den generella informationen är vikten av att vaccinera sig, hur tid 

kan bokas, om det finns möjlighet till drop in och var vaccinationerna 

genomförs. Till yngre informerar regionerna på flera håll även om vikten av att 

vara vaccinerad vid resa utomlands. 

Det kommuniceras även internt inom regionerna. Bland annat till 

specialistvården via smittskyddsläkare om rekommendationer för definierade 

medicinska grupper. Till exempel gruppen immunsupprimerade som ingår i 

rekommendationen om en andra påfyllnadsdos (dos 5 för dessa).  

Specialistklinikerna involveras på många håll för att kontakta sina 
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patientgrupper med nedsatt immunförsvar för att rekommendera dem en 5:e 

dos. Även när det gäller eventuell extra Nuvaxovid-dos till immunsupprimerade 

har det kommunicerats internt.  

Utmaningar finns att nå de måttligt immunsvaga då det skulle kunna bli en  

mycket stor patientgrupp. Verksamheterna kan ha svårt att identifiera dessa 

patienter. Regionerna och SKR har en pågående dialog med 

Folkhälsomyndigheten kring förtydligande kring denna grupp. Det är en 

angelägen fråga. 

Intresset  

Regionerna har generellt märkt ett ökat intresse för vaccinering med dos 4 efter 

rekommendationen att utöka gruppen fattades av Folkhälsomyndigheten.  

Intresset för dos 4 i gruppen 65-79 år har på flera håll varit stort och trycket på 

bokningen blev högt redan från början. Någon region beskriver hur 

bokningstrycket var större än beräknat och att de tider som släpptes snabbt 

fylldes. 

Någon annan region hade förväntat sig ännu högre bokningstryck för den 

utökade gruppen för dos 4. De beskriver då intresset som relativt lägre än vid 

föregående beslut om tidigare doser i aktuell åldersgrupp. En möjlig förklaring 

anges vara att personer i den aktuella åldersgruppen är/har varit sjuka i covid i 

närtid.  

Tillgängligheten 

Exempel på insatser i regionerna i syfte att underlätta tillgänglighet är 

inrättandet av kontaktcenter för att kunna svara på frågor via telefon, där trycket 

är stort. 

Tidbokning sker digitalt eller via telefonsupport. Tider ligger ute för 

webbokning samt möjlighet att få hjälp att boka via telefonsupport.  

Möjlighet att vaccinera sig på dagar, kvällar och på helger finns i många 

regioner för att därigenom öka tillgängligheten till vaccination.  
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Särskilda vaccinationsinsatser mot covid-19 för flyktningar från 
Ukraina 

Regionernas vaccinationsenheter samverkar med de delar av den regionala 

organisationen som jobbar med flyktingmottagandet. Ett nära samarbete pågår 

mellan smittskydd, migrations- och asylhälsan, integrationsstrateger samt 

primärvården. 

Vissa regioner har inrättat samordningsenheter som samordnar arbetet med 

hälsoundersökningar samt vaccinationer och har nära kontakt med 

Migrationsverket.  

Åtgärder som vidare har vidtagits är bland annat att säkerställa att alla kliniker 

har rutiner och tar emot personer utan svenskt personnummer. 

Det regionala smittskyddet har tagit fram en rekommendation för 

hälsoundersökning av Ukrainska flyktingar som hälsocentralerna utför. Där är 

vaccination mot covid-19 en del. Alla flyktingar som registreras erbjuds ett 

hälsosamtal. Regionerna följer också utvecklingen med omfördelning av 

flyktingar.  

Information 

Arbete har genomförts för att säkerställa att information finns översatt på 

ukrainska och ryska, bland annat på 1177.se. Regionerna samarbetar också med 

Migrationsverket, länsstyrelse, kommuner som förmedlar information om 

kostnadsfri vaccination vid ankomstplatser etc. Samverkan finns också med 

religiösa samfund. Hälsoinformatörer som pratar ukrainska har rekryterats och 

arbetar i områden med låg vaccinationsgrad.  

Information om vaccination finns också på hemsidor, 1177.se och i sociala 

medier samt på till exempel tv-skärmar i lokaltrafiken. Informationsmaterial 

distribueras till privatpersoner och frivilligorganisationer i flera olika kanaler. 

Det kan vara en utmaning att få kontakt och informera de ukrainska flyktingar 

som inte registrerar sig hos Migrationsverket. Någon region beskriver hur de 

kommer att bemanna kontaktcentret för vaccination dagtid med ukrainsktalande 

personal för att kunna svara på frågor och ta emot intresseanmälningar för 

vaccination. En utmaning är att nå ut med information när mottagande inte sker 

till större enheter. Regionerna sprider information via media för att på så sätt nå 

ut till ”värdfamiljerna” att flyktingar är välkomna till vanliga 
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vaccinationsställen för vaccination.  Personer som bor privat kan vara svårare 

att hitta men är välkomna till mottagningar eller hälsocentraler för vaccinering.  

Vaccination har också genomförts uppsökande i lokaler där flyktingar från 

Ukraina vistas/bor. Det planeras också för att ha resurs för uppsökande 

vaccinationsverksamhet om det etableras större boenden.  

Regioner beskriver också hur de genomför vaccination mot covid-19 vid samma 

tillfälle när screening inför hälsoundersökning genomförs. Det gäller för 

personer från Ukraina så väl som flyktingar från övriga delar av världen. 

Eftersom det bedöms som ett bra tillfälle att erbjuda vaccination. Övriga fångas 

upp av hälso- och sjukvården vid annan kontakt med vården samt att 

information finns på ukrainska om hur vaccination kan gå till. 

Vissa regioner beskriver att de hittills haft så få flyktingar att vaccination i 

samband med hälsokontroll och information har bedömts som tillräckliga 

åtgärder.  

Generellt bedömer regionerna att vaccinationsviljan är låg hos personer som 

flyr från Ukraina och att all information från nationellt håll välkomnas. Syftet 

med en sådan nationell kommunikation skulle vara att understryka vikten av att 

vaccinera sig samt att vaccinationen är kostnadsfri. Ett förslag som regionerna 

lyfter är om det är möjligt att ta upp frågan om vaccination i samband med 

registrering hos Migrationsverket. 
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Regionernas bedömning av det 
framtida vaccinationsarbetet 

Övergripande bedömning av det planerade vaccinationsarbetet 
fortsatt under 2022:  

• 20 regioner bedömer övergripande att förutsättningarna för det kommande 

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

• 1 region rapporterar förutsättningarna för det kommande genomförandet av 

vaccinationsarbetet framöver som gult  

• 0 region rapporterar förutsättningarna för det kommande genomförandet som 

rött  

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

inte beslutat hur det interna arbetet i regionen ska genomföras.  

Hinder för fortsatt vaccination mot covid-19 

På frågan om det finns några särskilda hinder för att genomföra den fortsatta 

vaccinationen mot covid-19 framkommer följande: 

• Vaccinationsviljan 

"Största hindret sitter inte i resurser utan den minskade viljan att 

vaccinera sig.” Regionerna beskriver hur intresset minskar med fler 

antal doser vaccin. Regionernas bedömning är att det kommer att krävas 

en mycket god och tydlig nationell kommunikation när det blir aktuellt 

för nya grupper och nya doser för att befolkningen ska finna motivation 

att komma till våra vaccinationsmottagningar framgent. Yngre personer 

är just nu generellt inte lika motiverade att ta tredje dosen. Det kan bero 

på att många varit sjuka och vill vänta. Men kanske också att 

omikronvarianten är mildare. Regionerna är kreativa med att hitta 

former för att nå yngre målgrupper och insatserna utvärderas. Men det 

kräver mer resurser om utgångsläget är mer utmanande.  
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• Omklassificeringen av covid-19 innebär en kommunikativ utmaning 

och motivationen till att vaccinera sig minskar.   

 

• Annat fokus i media leder till att det redan låga intresset för 

vaccination avtar ytterligare 

 

• Kapacitetsplanering: Ju större tydlighet regionerna kan få från 

Folkhälsomyndigheten desto snabbare kan de klara av att utföra 

kommande vaccinationer. En förutsättning för att kunna genomföra 

vaccinationen effektivt framöver är att regionerna får 

förhandsinformation om nya grupper som ska vaccineras. Fortsatt 

önskan om god framförhållning när det gäller höstens vaccinationer. 

Just nu sitter regionerna med planeringen för kapaciteten framöver. Där 

är lokalfrågan en viktig del. Det kan vara svårt att ha lokaler som både 

kan hantera små och stora flöden vilket innebär att det kan vara svårt att 

teckna längre avtal då det är osäkert kring omfattningen av 

vaccinationen framöver, inte minst under hösten 2022. Osäkerhet kring 

hur mycket vaccination som kommer behöva ske under hösten är ett 

orosmoment. 

 

• Tolkning i rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten: 

Otydligheter kring hur immunsvaga ska rekommenderas vaccination 

försvårar arbetet för regionerna och riskerar att skapa osäkerhet i 

kommunikationen till invånarna. Det finns också risk att regionerna gör 

olika tolkningar och att erbjudanden blir olika. 

 

• Målbilden: Regionerna önskar fortsatt vägledning i den generella 

målbilden för vaccineringen. Vad är målsättningen med vaccinationen 

mot covid-19, både för de olika doserna och för de olika 

åldersgrupperna. 
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Vilka insatser planeras i respektive region? 

Nedan följer en kort sammanställning av planerade insatser för att öka 

vaccinationstäckningen för covid-19. 

Blekinge:  

Gällande SÄBO och hemtjänst har regionen regelbundna möten med MAS:ar 

(medicinskt ansvariga sjuksköterskor) i samtliga fem kommuner för att på bästa 

sätt hitta vägar att öka vaccinationstäckningen. Regionen har ett löpande 

samarbete med Kriminalvården där vi regelbundet vaccinerar på häktet. 

Regionen diskuterar möjligheterna till utökade drop in vaccinering. Regionen 

planerar för ytterligare vaccinering mot covid-19.  

Det är svårare med intresset för vaccination när restriktionerna släppts. 

Regionen har också uppmärksammat att det i sociala medier förekommer en 

trötthet även bland dem som tagit dos 3 att "nu får det vara nog". Medias roll är 

viktig så väl regionalt som nationellt för att öka vaccinationsviljan.  

Dalarna: 

Regionen fortsätter med tidsbokning, dropin-vaccination samt vaccinerar ute i 

samhället vid till exempel köpcentra och gallerior. Regionen ser att 

vaccinationstäckningen ökat vid samtliga mätningar vid de sk Deso områdena. 

Fortsatta kommunikativa insatser kommer att genomföras över tid, intresset från 

media har dock svalnat. 

Gotland: 

Vilka insatser som kan göras för att täckningsgraden är en stående punkt på den 

regionala vaccinsamordningens agenda. För närvarande är det fokus på dos 4, 

där personer som nu erbjuds en fjärde dos har fått brev hem med information 

om vikten av att vaccinera sig och instruktion om hur bokning går till. 

Tillgängligheten är central, och därför erbjuder de flesta mottagningarna 

vaccination på såväl bokade tider som på drop-in. Den digitala bokningen 

kompletteras av en telefonbokning med överlag hög tillgänglighet. Utöver 

arbetet på vaccinationsmottagningar bedriver Region Gotland också 

uppsökande arbete. Under föregående månad har vi exempelvis vaccinerat i 

SFI-utbildningens lokaler, på universitetet och i samband med ett antal 

idrottsevenemang. För att säkra att personer som bor på särskilda boenden och 
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personer som har hemtjänst och hemsjukvård nås av erbjudandet om 

vaccination sker dialog återkommande med socialtjänsten. 

Gävleborg: 

Regionen arbetar med att det ska vara lättillgängligt att vaccinera sig, både 

tidbokning och drop-in. För svårnådda grupper jobbar vi med uppföljning av 

aktiviteter via demografisk statistik som vi delar med berörda kommuner. 

Arbetet sker i samverkan med fastighetsbolag, SFI, integrationsenheter, 

socialtjänst och övriga kommunala verksamheter. Regionen arbetar i dessa 

områden med civilsamhället för att öka motivationen ex intresseföreningar (-

somaliska, -arabiska och olika trossamfund). Brevutskick till alla 65 år och 

äldre för att påminna om att ta de doser man rekommenderas.  

Halland 

Regionen kommer åka ut med vår vaccinationsbuss på strategiska platser samt 

ha med personal som är flerspråkiga. Regionen har varit i lokaler under en 

period för att väcka intresse där vi vet att vaccinationstäckningen är låg. 

Samverkan med SFI fortsätter.  

Jämtland/Härjedalen 

Regionen har vaccinationsmottagningar i alla delar av länet där erbjuds drop in. 

Vaccination sker på kommunens mötesplatser, på gymnasieskolor, i lokaler där 

personer med annat modersmål träffas, på sjukhuset samt i område med lägre 

vaccinationstäckning.  

Jönköping 

Regionen fokuserar just nu på att nå 18-50 åringar som inte tagit sin tredje dos 

genom påminnelser i sociala media. Regionen uppmuntrar lokala initiativ av de 

olika vårdcentralerna som har bäst kännedom om sitt område och en del 

aktiviteter pågår fortfarande för att nå ut med dos 1 till flera även om intresset är 

mycket svalt. En del VC har varit plats på skolor och gymnasier under våren för 

att nå ovaccinerade och ofullständigt vaccinerade.  Kommunens enhetschefer 

har fått uppdraget att försöka hjälpa personer med hemtjänst att komma till för 

att ta dos 4 eftersom vi ser att den gruppen släpar efter. 

Kalmar 
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Regionen fortsätter att erbjuda lättillgängliga vaccinationstider på alla våra 

hälsocentraler. vi fortsätter att kontinuerligt kommunicera att det är viktigt att 

vaccinera sig. Regionen följer DESO rapporternas vaccinationsgrad i olika 

områden. vi har fortsattgott samarbete med kommunerna som erbjuder 

vaccinering på SÄBO, hemtjänst och hemsjukvård för att öka täckningen.  

Kronoberg 

Regionen analyserar antal givna doser i förhållande till befolkningsmängd samt 

använder de DeSO rapporter som FoHM skickar ut. I DeSO rapporterna 

identifierar vi bostadsområden och skolor med lägre vaccinationstäckning och 

har uppsökande verksamhet i aktuella områden/skolor. Vid uppsökande 

verksamhet erbjuds information på olika språk samt efterföljande vaccination. 

Arbetet genomförs i samverkan med intresseorganisationer, skolledare, 

föreningar, trossamfund m.fl. Vi har även drop in verksamhet i olika lokaler för 

hem- och papperslösa samt missbrukare. I samarbete med Kriminalvården 

genomförs vaccinationer vid häktet.  

Norrbotten 

Tillgänglighet är det viktigaste för en god vaccinationstäckning, så för dos 1-3 

erbjuder vi alltid möjlighet till drop in under vaccinationsmottagningarnas 

öppethållande. Om ett par veckor kan vi nog erbjuda det även för dos 4 och 5. I 

en region med så stora avstånd som vår, är det viktigt att fortsätta åka ut till 

mindre orter i länet för att vaccinera samt att samverka med de naturliga 

strukturer som finns i samhället och inom vården. DeSO-statistiken ligger till 

grund för var vi bedömer att vi behöver göra ytterligare insatser. Samverkan 

sker med kommunen för att öka vaccinationstäckningen gällande personer som 

bor på säbo och personer med hemsjukvård eller hemtjänst.  

Skåne 

Fortsatt säkerställa god vaccinationskapacitet i hos både privata aktörer och 

vårdcentraler som har uppdrag att vaccinera. Vaccination erbjuds på drygt 170 

mottagningar i regionen. Arbetsgruppen för hög och jämlik 

vaccinationstäckning har fortsatt uppdrag att erbjuda mobila insatser i områden 

och grupper med lägre vaccinationstäckning. Arbetet sker i samarbete med 

kommuner och länsstyrelse. Vaccinationsbuss och mobila vaccinationsteam 

utför insatser alla dagar vardagar och i viss mån även helgdagar. 
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Kommunikation görs löpande via hemsida, 1177 och sociala medier. Personer 

över 80 år, personer i SÄBO, med hemtjänst, hemsjukvård, personer med 

Downs syndrom eller särskild risk får individuell kontakt/kallelse/brev.  

Stockholm 

Fortsatt arbete med tillgänglighet och tillit men med en övergång till en mer 

långsiktig ordinarie struktur.  

Sörmland 

Fortsatt erbjudande om vaccination i alla kommuner. Brev under utskick, 

annonsering om några veckor för att informera ytterligare. Sociala medier 

används för att nå fler. 

Uppsala 

Regionen fortsätter att erbjuda vaccination i alla stora vaccinationslokaler samt 

på upphandlade vaccinationsbyråer i samtliga regionens kommuner. För att få 

maximal täckning för dos 4 kallas alla med förbokad tid som inte själv bokar in 

sig.  

Värmland 

Nyetablerat verksamhetsområde med inriktning att fortsatt ha en hög 

tillgänglighet på covid-vaccinationer. Vaccination av dos 1- 4 (5) pågår på alla 

mottagningar i hela länet, hög tillgänglighet fortfarande.Kommunikation sker 

regelbundet om vikten av vaccination. Riktad kommunikation gällande dos 4. 

Högt tryck på telefonbokning. Kallelser har gått ut till åldergrupperna 70-79 år, 

brev till åldersgrupperna 65-70 år. Drygt 50% av 65-79 år är vaccinerade eller 

har en bokad tid. Utmaningar att nå de måttligt immunsvaga då det utgörs av en 

mycket stor patientgrupp och verksamheterna har svårt att identifiera dessa 

patienter. 

Västerbotten 

Regionen erbjuder vaccination på länets hälsocentraler och på 2 centrala 

vaccinationsmottagningar. Drop-in på många ställen. De som är aktuella för en 

4:e dos får ett vykort hem. Annonsering och information om att vaccinera sig. 

Viss uppsökande verksamhet.  
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Västernorrland 

Regionen erbjuder drop in och fortsätter att informera och kommunicera via 

media och på sociala medier. Regionen vaccinerar dos 1-4 har minskat antal 

vaccinationsenheter med behållit de större. Regionen har haft 2 veckor med 

drop in vaccinering vilket gett ett stort tryck på dos 4. Regionen annonserar i 

sociala medier. 

Västmanland 

Arbetet förlöper på så sakteliga, vaccinationsviljan generellt relativt låg. 

Regionen kör vidare med mobila insatser i områden med låg täckningsgrad. Dos 

1 87,1%, dos 2 84,8%, dos 3 64%. Dos 4:80+ har fått brev med bokade tider, nu 

uppe i 64%. 65-79 år har fått brev med uppmaning om att boka tid.           

VGR 

Arbetet förlöper på så sakteliga, vaccinationsviljan generellt relativt låg. Vi kör 

vidare med mobila insatser i områden med låg täckningsgrad. Dos 1 87,1%, dos 

2 84,8%, dos 3 64%. Dos 4:80+ har fått brev med bokade tider, nu uppe i 64%. 

65-79 år har fått brev med uppmaning om att boka tid.           

Örebro 

Vaccination pågår med dos 1-4. V 15 gavs 37 dos 1, 59 dos 2, 380 dos 3 samt 

8144 dos 4. Annonsering sker i olika media. Vaccinationer sker vid ordinarie 

noder, vårdcentraler samt vid större matvarubutiker och gallerior.  

Östergötland 

En vaccinationsklinik startar med uppdrag att vaccinera utifrån behov och 

planera insatser efter vaccinationstäckning. Regionen arbetar vidare med att ha 

bokningsbara tider och drop in Jobbar med mobila team i områden där 

vaccinationstäckningen är låg.Stöttar boenden som har svår personalsituation 

med vaccinatörer Vaccinerar i hemmet de som ej själva kan ta sig till 

vaccination.
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