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Sammanfattning 

Detta är Sveriges Kommuner och Regioners sjunde uppföljningsrapport år 2022 

och gäller augusti månad och 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. 

 

• 21 regioner bedömer övergripande att deras arbete framskrider väl och 

värderar grön på en skala grön-gul-röd. Samtliga regioner erbjöd 

vaccination under sommaren för alla rekommenderade doser av covid-

19. 

 

• Flera regioner har redan nu öppnat bokningen av tid för höstens 

påfyllnadsdos av covid-19 vaccin som inleds den 1 september.  

 

• Flera regioner planerar för att öppna upp möjligheten att boka tid 

sekventiellt för olika definierade åldersgrupper, med de som har högst 

medicinsk prioritet först. Andra regioner beskriver att de kommer att 

öppna upp bokningen för alla grupper från start utan att det ger 

undanträngningseffekter.  

 

• Det är fortfarande otydligt vad Folkhälsomyndigheten avser med att 

regionerna ska tillgängliggöra vaccination med en påfyllnads dos i höst 

för gruppen 18-64 år. Detta skapar oklarhet kring såväl praktisk 

planering som kommunikation gentemot invånare. 

 

• Regionerna och SKR önskar att det sker en nationell kommunikation 

kring förutsättningarna för användning av de uppdaterade vaccinerna. 

Det skulle skapa enhetlighet i budskap över landet. Vaccinationsviljan 

riskerar även att minska och det finns risk att individer vill avvakta. 

 

• För fortsatt genomförandet av vaccinering mot covid-19 under 2023 

behöver förutsättningarna så snart som möjligt fastställas mellan 

parterna så att planeringen i regionerna kan initieras. 

 

 



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 ändamålet. Regionerna får en ersättning med 275 kronor 

för varje given dos. För vaccinationer med dos 1 och 2 till personer över 18 år 

erhåller regionerna 325 kronor. Sedan december 2020 har det för vaccination 

mot covid-19 tecknats sammanlagt 6 olika överenskommelser mellan staten och 

SKR. Då inkluderas huvudöverenskommelser, ändringsöverenskommelser och 

tilläggsöverenskommelser. Samtliga dessa finns på skr.se. 

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 sjunde av 

de skriftliga sammanställningarna för 2022. Parterna överenskom gemensamt 

att ingen rapport skulle tas fram för juli.  

Rapporteringen för 2022 ska månadsvis omfatta följande: 

• regionernas arbete att genomföra vaccination mot covid-19 enligt 

målsättningen som parterna har enats om och Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer och prioriteringar av grupper som ska erbjudas 

vaccination, samt hinder för genomförandet av de planerade 

vaccinationerna,  

 

• hur regionerna har kommunicerat erbjudande om en tredje dos till 

befolkningen samt hur arbetet med att nå målsättningen att 80 procent 

av den vuxna befolkningen ska erbjudits en påfyllnadsdos under det 

första kvartalet fortlöper,  

 

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

vaccinationstäckning i befolkningen som möjligt, utifrån 



Folkhälsomyndighetens rekommendationer, 

 

• en beskrivning av respektive regions insatser som planeras att 

genomföras framåt utifrån de behov och förutsättningar som föreligger i 

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

vaccinationstäckning. De tre första månadsrapporterna bör fokusera på 

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

samtliga regioner ska lyftas fram.  

 

• En gång per kvartal ska rapporten inkludera avrapportering kring 

regionernas arbete med vaccinationsbevis till Regeringskansliet 

(Socialdepartementet). Rapporterna ska omfatta information om arbetet 

med överföring av uppgifter till E-hälsomyndigheten om personer utan 

person- eller vaccinationsnummer i syfte att möjliggöra utfärdande av 

vaccinationsbevis. 

 

Föreliggande rapport är inte en sådan kvartalsrapport utan enkom en 

månadsrapport. 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccinering under 

hösten 

Den 24 maj presenterade Folkhälsomyndigheten beslut för rekommendationer 

om höstens vaccinationer mot covid-19. Rekommendationen från myndigheten 

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

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

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

det språkbruk som använts löpande genom hela vaccineringen. 

Den andra delen av 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 svårt för regionerna att planera, dimensionerna 

och kommunicera.    

Scenarier för 2023 

Överenskommelserna mellan parterna ger goda förutsättning i arbetet med 

vaccinering mot covid-19. Regionerna är nu inne i genomförandet av och den 

fortsatta planering av vaccinationerna hösten 2022 men de planerar också för ett 

mer långsiktigt vaccinationsarbete. Förutsättningarna för vaccineringen under 

2023 behöver fastställas i så god tid som möjligt för att underlätta regionernas 

planering och säkerställa ett effektivt vaccinationsarbete. 



Regionernas arbete med 

vaccinering mot covid-19  

Antal vaccinerade  

Per den 18 augusti 2022 har 22,8 miljoner vaccindoser givits i Sverige. 7,6 

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

85,2% av Sveriges befolkning över 12 år är vaccinerade med minst två doser 

vaccin mot covid-19 per 18 augusti 2022.  

Under sommaren 2022 har antalet som vaccinerar sig med sin första eller andra 

dos varit ganska begränsad. Lite drygt 5500 individer i Sverige har tagit sin 

första vaccindos mot covid-19 under sommaren.  

Antal vaccinerade i Sverige med 3 doser vaccin mot covid-19 per den 18 

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

gruppen 18 år eller äldre i Sverige den 18 augusti på 66,6 procent totalt. Det är 

en högre andel vaccinerade med tre doser i de äldre åldersgrupperna. 

 

Den 4 april inkluderades åldersgruppen 65-79 i Folkhälsomyndighetens 

rekommendation att erbjuda en fjärde dos vaccin mot covid-19. Från den 14 

februari rekommenderade Folkhälsomyndigheten en andra påfyllnadsdos vaccin 

(dos 4) mot covid-19 till personer som bor på SÄBO, har hemtjänst eller 

hemsjukvård samt till alla som är 80 år och äldre. Den andra påfyllnadsdosen 

bör ges tidigast fyra månader efter den första. 

 

 

Källa: Folkhälsomyndigheten 18 

augusti 2022

 

Källa: Folkhälsomyndigheten 18 

augusti 2022 

  



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 25 augusti 2022, 87 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. Efter sommaren har 

mötesfrekvensen återgått till varje vecka. Teamsytan finns dessutom alltid 

tillgänglig för vaccinsamordnarna.  

Folkhälsomyndigheten har ett motsvarande forum både för möten och skriftlig 

kommunikation, SKR deltar i dessa möten tillsammans med regionerna och har, 

utifrån behov, ytterligare avstämningar med Folkhälsomyndigheten. De båda 

forumen har olika karaktär och kompletterar varandra god dialog föreligger 

mellan SKR och Folkhälsomyndigheten kring planering av innehåll och 

fördelning av frågor.  

Sedan hösten 2020 har regionerna, SKR, Inera och Folkhälsomyndighetens 

kommunikationsfunktioner haft regelbundna avstämningar för att samordna 

kommunikationsplanering, insatser och budskap kopplat till covid-19-

vaccineringen.  

Insamlingen av uppgifter till föreliggande samanställningen skedde genom att 

en förfrågan skickades till samtliga vaccinsamordnare den 15 augusti 2022 med 

en sista svarsdag den 19 augusti.  

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

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

den. Därtill efterfrågades 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. 

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:  

• 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 

Kommentarer till den övergripande bedömningen av det pågående 

vaccinationsarbetet 

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

att arbetet fortskrider enligt plan. Den samlade bedömningen utifrån regionernas 

svar är arbetet med vaccinering mot covid-19 har fungerat bra under sommaren 

och just nu. Tillgängligheten har motsvarat efterfrågan. Kapaciteten har dragits 

ner men det har mött befolkningens behov. Regionerna konstaterar således att 

vaccinationsarbetet har fungerat bra i sommar och att planeringen väl anpassats 

till utfallet.  

Samtliga regioner erbjöd vaccination under sommaren för alla doser av covid-

19 med geografisk spridning i sin region. På vissa håll innebar det 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 skedde under hela sommaren. 



Regionernas bedömning 

av det planerade 

vaccinationsarbetet 

framöver 

Övergripande bedömning av det planerade vaccinationsarbetet 

fortsatt under 2022:  

• 20 regioner bedömer övergripande att förutsättningarna för det kommande 

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

• 1 region rapporterar förutsättningarna för det kommande genomförandet av 

vaccinationsarbetet framöver som gult  

• Ingen region rapporterar förutsättningarna för det kommande genomförandet 

som rött  

Kommentar till bedömningen om planeringen framöver 

Den region som rapporterar gul anger att de oklarheter som finns kring de 

anpassade vaccinen som kommer mitt i höstdoskampanjen  i hög grad påverkar 

genomförandet. Det finns många frågor kopplade till det anpassade vaccinet 

som påverkar alla regionernas förberedelser. Det är fortfarande oklart när de 

kommer att godkännas och när de kommer regionerna till del. Det finns 

fortfarande oklarheter kring hur distributionen kommer att ske, i vilka volymer 

och när de kommer levereras till regionerna, dessa förutsättningar kan innebära 

behov av omställning av nu väl inarbetad logistik vilket kräver framförhållning. 

Regionerna behöver också tydlighet kring hur vaccinerna ska användas, om 

användningen kommer behöva prioriteras till särskilda grupper. Det krävs 

tydlighet avseende vilka som rekommenderas vilket vaccin, tex om det skiljer 

sig åt om det är doser för grundvaccination eller påfyllnadsdoser som ska ges.  

När det gäller det anpassade vaccinet önskar regionerna och SKR att det sker en 

nationell kommunikation kring förutsättningarna för användning. Detta behövs 

för att underlätta genomförandet ute i regionerna. Det skulle också skapa 

enhetlighet i budskap över landet och en trygghet för den som ska vaccinera 

sig..  



Gällande rekommendationen att regionerna ska tillgängliggöra vaccin för 

gruppen 18-64 år som inte ingår i en riskgrupp bedömer regionerna att 

förtydligande behövs. Med rådande förutsättningar det är svårt att kommunicera 

till denna grupp och också svårt att planera och dimensionera 

vaccinationsarbetet. Samordnande tydliga budskap gentemot invånare är viktigt 

för det fortsatta förtroendet för vaccinationsarbetet. 

Regionerna beskriver också att man bedömer att intresset för vaccination med 

påfyllnadsdoser påverkas av hur smittspridningen under hösten kommer att se 

ut vilket innebär att efterfrågan plötsligt kan komma att öka.  

Sammantaget gör flera osäkerhetsfaktorer att planeringen av arbetet blir svårare. 

Generellt kan sägas att den kommunikation som regionerna planerar i första 

hand har de rekommenderade grupperna som målgrupp för om erbjudande om 

vaccination. Som exempel på sådan kommunikation kan nämnas 

pressmeddelande, annonser i lokaltidning, radio och sociala medier. Riktade 

brevutskick eller sms till aktuella rekommenderade grupper förekommer också. 

Riktade insatser ser olika ut regionalt och är anpassade utifrån de lokala 

förutsättningar med utgångspunkt i de lärdomar som gjorts under hela 

vaccinationsarbetet och det erfarenhetsutbyte som sker mellan regionerna. 

Några regioner resonerar i termer av att när höstens påfyllnadsdos ges kan det 

komma att ge vissa positiva effekter även på vaccination av tidigare doser för 

personer som inte har tagit alla tre doser. Vissa regioner kommer att genomföra 

vaccinationer på platser där målgruppen för vaccination rör sig. För att 

vaccinera pensionärer så ges den möjligheten i kvarterslokaler, köpcentra och 

liknande. Riktade insatser förekommer också för att nå grupper med 

intellektuell funktionsnedsättning.  

Flera regioner planerar för att öppna upp möjligheten att boka tid sekventiellt 

för olika definierade åldersgrupper, med de som har högst medicinskt prioritet 

först. Några regioner beskriver hur de kommer att öppna upp bokningen för alla 

rekommenderade grupper redan från början, utan att det skapar 

undanträngningseffekter.  

Den vanligaste lösningen för att vaccinerar på särskilda boenden för äldre 

(SÄBO) är att detta genomförs i nära samverkan med kommunerna.  

Folkhälsomyndighetens rekommendation om en påfyllnadsdos i höst omfattar 

inte vård- och omsorgspersonal, som inte själva tillhör en definierad riskgrupp. 

Många regioner gör bedömningen att personal, som önskar vaccination, kan 

vaccineras parallellt med att befolkningen i övrigt erbjuds vaccination. Vill 

verksamheterna vaccinera personal anger flera regioner att detta kan 

genomföras av respektive verksamhet förutsatt att det inte ger 



undanträngningseffekter på genomförandet av vaccinering av de 

rekommenderade grupperna.  

Kort beskrivning av planeringen inför hösten- per region 

Planeringen för vaccinering i samtliga regioner tar utgångspunkt i de 

rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har publicerat den 24 maj.  

I region Blekinge planerar de för öppning av tidsbokning från och med den 1 

september för de rekommenderade grupperna (65 + och riskgrupper). På SÄBO 

kommer arbetet starta 22/8. 65 +, samt personer med hemtjänst oavsett ålder har 

fått brev. Mobila insatser planeras för svårnådda grupper löpande under hösten. 

För att försöka locka personer som hittills avstått vaccination planerar vi att öka 

tillgängligheten genom insatser på allmän plats t ex köpcentra. Gruppen 18-64 

år har förstås även möjlighet att boka vaccination men har ingen planerad 

kommunikationsinsats då den f n känns som en pedagogisk utmaning att 

tydliggöra. 

I region Dalarna öppnar bokningar den 24/8 och börjar vaccinera de äldre 80+ 

samt inom kommunal omsorg den 1/9. Så fort kapaciteten medger öppnas 

möjligheten att boka tid för fler grupper. Regionen matchar sedan resurs med 

efterfrågan och släpper upp för yngre åldersgrupper. Brev kommer att skickas ut 

till de äldre, initialt 80+ och därefter till 65-79. Drop- in vaccination kommer att 

dessutom erbjudas på flera vaccinationsnoder. 

Region Gotland planerar att öppna vaccinationsbokningen för påfyllnadsdos 

sista veckan i augusti och sedan påbörja vaccinationsinsatsen den 1 september. 

För att inte skapa undanträngningseffekter kommer de äldsta att erbjudas tid 

först. För att göra vaccinationerna så tillgängliga som möjligt kommer alla 

mottagningar att erbjuda drop-in-vaccinationer. Regionen planerar också för ett 

fortsatt mobilt arbete, där vaccinationer ges i tillfälliga lokaler. 

Region Gävleborg planerar att öppna vaccinationsbokningen för påfyllnadsdos 

den 22 augusti och sedan påbörja vaccinationsinsatsen den 1 september. 

Kapaciteten skalas upp från den 1 september. Regionen genomför brevutskick. 

Regionen anger också att de i sin kommunikation även påminner om att alla 

som inte tagit de tidigare rekommenderade doserna gör det.  

I region Halland öppnade den 15 augusti möjligheten att boka vaccintider där 

äldres tider prioriterades först. Från och med den 5 september är bedömningen 

att alla kommer kunna boka tider. Vaccinationen genomförs på tre stora 

vaccinationscentraler och på vårdcentraler. Även mobila enheter kommer att 

användas i områden med lägre täckningsgrad. Möjlighet till drop-in kommer att 

finnas.  

I region Jämtland/Härjedalen planeringen för höstdosen kommer att genomföras 

i den verksamhet som är uppbyggd, då den har fungerat bra. Den 1 september 



inleds vaccinationen med att erbjuda påfyllnadsdos till alla 65 + och medicinska 

riskgrupper. Information/kommunikation kommer ske via tidningar, facebook 

etc.  Särskilda insatser planeras tillsammans med kommunerna för att erbjuda 

vaccination till alla SÄBO. Utöver användande av samma lokaler för 

vaccination som har använts tidigare kommer vi att fokusera änu mer på att nå 

människorna där de brukar röra sig; Platser där pensionärer träffas, 

kvarterslokaler, köpcentra, etc. Dvs ännu mer uppsökande verksamhet. 

Region Jönköping planerar att använda en kombination av bokningsbara tider 

och dropp-in. Bemanningen förstärks och målsättningen är att kunna erbjuda 

vaccination till alla de grupper som omfattas av rekommendationen om 

påfyllnadsdos under september månad i regionen. När de flesta inom de 

rekommenderade grupperna är vaccinerade eller har bokat sig kommer regionen 

öppna upp möjligheten för gruppen 18-64 att vaccinera sig. Regionen bjuder in 

till vaccination genom brevutskick till alla 80+ och sms utskick  till alla 65-80 

år. Regionen uppmanar alla berörda specialistkliniker och vårdcentraler att på 

olika sätt informera sina respektive patientgrupper som ingår i riskgrupp. 

Personer som har hemtjänst får informationsbrev via hemtjänstpersonalen. Extra 

insatser görs för att nå grupper med intellektuell funktionsnedsättning. I nuläget 

har vi inga nya projekt som syftar till att nå tidigare ovaccinerade. Vi hoppas på 

en synergieffekt av att vaccinationerna åter aktualiseras i media och samhället.  

 

Region Kalmar rapporterar att vaccination på SÄBO och i hemsjukvården 

genomförs av kommunerna. Regionen erbjuder bokning på samtliga 

hälsocentraler i länet kompletterat med mobila team med drop-in i hela länet för 

att nå ut. För att inte få undanträngningseffekter erbjuds personer 65 år och 

äldre att boka sig för vaccinering först. Förväntningen är att det kommer att vara 

en hög vaccinationsvilja i de rekommenderade grupperna. Om det blir ett sådant 

scenario är planen att övriga grupper kommer släppas på för möjligheten till 

vaccination i början mitten av oktober. Regionen skickar ut brev till invånarna 

som är 65 år och äldre att det nu är dags att vaccinera sig med ytterligare 

påfyllnadsdos. 

 

Region Kronoberg kommer att starta vaccinationerna med påfyllnadsdos den 1 

september. Brev kommer att skickas till de äldsta och sköraste 80+, SÄBO och 

de med hemtjänst eller hemsjukvård, riskgrupper och de med 

immunbristtillstånd. När dessa inledande grupper är vaccinerade eller bokade 

öppnas möjligheten för 65+ att vaccinera sig. Den gruppen kommer få ett brev 

hem. En avstämning sker då kring täckningsgraden för den nya gruppen och när 

den bedöms nå en viss nivå erbjuds fler grupper att vaccinera sig. I höst 

kommer även regionen att göra extra insatser i skolor och i bostadsområden 

som har lägre vaccinationstäckning och erbjuda information på olika språk samt 

erbjuda vaccination. 



Region Norrbotten öppnade bokningen för påfyllnadsdosen den 18 för de som 

är 80 år och äldre samt de med hemtjänst och/eller hemsjukvård. Kommunen 

vaccinerar på SÄBO. Vaccinationerna startar den 1/9. Regionen släpper på 65+ 

så fort som bokningstrycket sjunker och sedan riskgrupper och till sist 18-64 år. 

Brev kommer att skickas ut till de äldre för att uppmana till att boka 

vaccination. Drop in -vaccination gäller för de som ännu ej tagit dos 1-3. 

Regionen kommer som tidigare att erbjuda vaccinationstillfällen på vissa orter 

som ligger långt från vaccinationsmottagningarna. 

Region Skåne beskriver hur de kallar alla som är 80 år eller äldre samt 

reserverar tider för de individer som har hemtjänst, hemsjukvård för att 

säkerställa att de nås och får erbjudande tidigt. Vaccination på SÄBO görs av 

vårdcentralerna under september. Kommunikation riktar sig framför allt till 65 

+ och riskgrupper. Kommunikationen ger även en generell uppmuntran att i 

hösten att se över och komplettera med sina rekommenderade doser då det finns 

många 18+ som ej tagit sin dos 3. Riktade insatser kommer att göras med extra 

drop in på strategiska platser och i kommuner med lägre vaccinationstäckning. 

Region Stockholm öppnade möjligheten att boka tid för påfyllnadsdos den 17 

augusti för de som är 65 år och äldre. Erbjudandet skickades ut via sms till de 

som använder appen Alltid öppet. För riskgrupper öppnar bokningen den 24 

augusti. Invånare mellan 18 och 64 år erbjuds en fjärde dos. Bokningen för 

denna grupp planeras öppna 29 augusti och drop-in-vaccination är möjlig från 

och med 12 september. Riktade insatser så som mobila team för att öka 

täckningsgraden kommer att användas.  

Region Sörmland öppnade upp möjligheten till att boka den 22 augusti för 

riskgrupper, gravida och äldre. Vykort skickas ut till att födda 1957 eller 

tidigare med information om rekommenderad påfyllnadsdos. Många av 

vårdcentralerna kallar de äldsta över 80 å till en bokad tid. SÄBO och 

hemsjukvård arbetar med vaccination av de boende parallellt. Särskilda insatser 

i vissa områden med lägre täckningsgrad planeras. 

I region Uppsala har alla över 80 år fått brev med bokade tider från den 1 

september, från och med samma datum kan gruppen 65 år eller äldre och 

riskgrupper boka in sig för vaccinationstid. Regionen räknar med att den 19 

september kunna öppna upp bokningen för gruppen 18-64 år. 

I region Värmland startar vaccineringen av påfyllnadsdosen den 1 september 

enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation. Kallelser skickas till personer 

från 70 år och uppåt, brev skickar till personer 65-70 år. Vecka 39 är planen att 

påbörja vaccineringen av övriga grupper (18-64 år). Kommunikation kring 

vikten av vaccination för de som ej är vaccinerade eller inte fyllt på sin 

vaccination. Organisationen är kvar som tidigare och regionen bedömer att de 

har goda förutsättningar att möta behovet utan undanträngningseffekter.  



Region Västerbotten planerar att genomföra arbetet med påfyllnadsdos med 

start den 1 september. De äldsta 75 år eller äldre erbjuds att boka tider först. De 

får information genom att vykort skickas hem till dem. Liknande vykort skickas 

några dagar senare till gruppen 65 år eller äldre med information om att boka 

tid. SÄBO inleder sin vaccinering den 1 september. Personal inom vård och 

omsorg kommer också att erbjudas vaccinering från 1/9 där de vaccinerar själva 

på boenden/sjukhus. Fortsatt drop-in och vaccinationscentraler i Umeå och 

Skellefteå. Regionen anser sig kunna möta efterfrågan.  

Region Västernorrland öppnar möjligheten för alla 18 år eller äldre att vaccinera 

sig från och med den 1 september. SÄBO och hemsjukvård går en separat spår i 

samverkan med kommunerna. Bokning sker via 1177.se, appen mitt vaccin eller 

telefon. Förutom vaccination på våra större fasta enheter det att finnas mobila 

team som åker ut till områden med lägre vaccinationstäckning.  

I region Västmanland kommer kapaciteten att öka under september och oktober 

och mottagningarna uppmanas att lägga ut gott om tider då. Brev kommer gå ut 

till alla över 80 år som rekommenderas boka tid antingen via 1177 eller via 

telefon till vaccinationsbokningen. Bokningssystemet anpassas så att de bara de 

som är 80 år eller äldre kan boka tider. Planen är att släppa på nästa åldersgrupp 

65-79 år samt riskgrupp i mitten av september. Därefter öppna för möjlighet att 

boka påfyllnadsdos för alla övriga runt den 1 oktober. Vid den tidpunkten 

öppnas även möjligheten för drop-in. Regionen kommer att följa 

bokningstrycket och kan eventuellt tidigarelägga påsläpp av nya grupper om vi 

ser att inte tiderna fylls upp. Kommunerna hjälper till med SÄBO och de med 

Hemtjänst/Hemsjukvård får också brev distribuerade via MAS:arna. Under hela 

perioden kommer det vara möjligt att boka dos 1-3 via telefon. Regionen 

kommer även informera via tidningar, radio och facebook. 

I Västra Götalandsregionen förbokning av tider för påfyllandsdos öppnade 

vecka 33. Från och med vecka 34 startade kommunikationsinsatserna i press 

och i sociala medier. Vårdcentralerna har de huvudsakliga ansvaret för de som 

är 80 år eller äldre. Vaccinering på SÄBO, personer med hemtjänst och 

hemsjukvård sker i samverkan med kommunerna. Övriga åldersgrupper 

hänvisas till andra vaccinatörer även om många vårdcentraler har kapacitet att 

nå fler än sin huvudmålgrupp. På ca 15 platser i regionen med låg 

vaccinationsgrad återupptas riktade vaccinationsinsatser.  

I region Örebro påbörjas höstvaccineringen med bokningsbara tider och drop-in 

för alla 65 år eller äldre. Planen är att släpa på bokningsbara tider för gruppen 

över 18 år runt den 1 oktober. Kommunerna vaccinerar inom särskilda boenden 

samt personer med hemsjukvård. Annonskampanj inleddes den 22/8 för alla 

doser. I lokalpressen och sociala medier. I Regionens tidning Leva finns 

information om vikten att vaccinera sig. Tidningen distribueras till alla hushåll 

första halvan av september. 



I region Östergötland vaccinerar i åldersordning. Brev med erbjudande går till 

alla 80 år eller äldre samt de med hemsjukvård och/eller hemtjänst. Därefter 

kommer de som är 65 år eller äldre samt riskgrupper att erbjudas möjlighet att 

boka vaccintid. Som nästa grupp erbjuds gruppen 18-64 att boka sig för en 

påfyllnadsdos. Parallellt erbjuds sedan tidigare rekommenderade doser vaccin. 

Vid lågt bokningstryck parallellvaccineras medarbetare inom kommun och 

sjukvård. Regionen kommer att ha mobil vaccination där vi ser att vi har låg 

täckningsgrad. Pressmeddelande går ut 31/8. 

 

Hinder för att genomföra vaccineringen mot covid-19 enligt 

plan 

En farhåga är hur ett anpassat vaccin kan komma att påverka den förestående 

höstvaccineringen mot covid-19. Vaccinationsviljan riskerar att minska om 

individer vill vänta på nytt vaccin. Motivationen bland invånarna riskerar även 

att påverkas negativt då covid-19 inte betraktas som en allmänfarlig sjukdom 

och alla restriktioner i samhället är borttagna. Tillgången till anpassade vaccin 

kan också kraftigt påverka allmänhetens intresse för vaccination, och göra 

kapacitetsplaneringen svårare. Tiden innan det finns anpassade vaccin finns det 

också risk att intresset att vaccinera sig minskar. 

Regionerna önskar kommunikation från Folkhälsomyndighet kring budskap och 

förhållningsriktlinjer i förhållande till uppdaterat vaccin. Men även den 

praktiska hanteringen i regionerna kan komma att påverkas av ett anpassat 

vaccin då det kan komma att behöva en annan distribution än som använts i 

regionerna den senaste tiden. Under hösten kommer eventuellt ytterligare en 

anpassad version. Det kräver extra tydlighet kring distribution, hantering och 

eventuella rekommendationer om vilka som rekommenderas vilket vaccin.  

Att covid-19 inte längre bland allmänheten betraktas som särskilt farligt och 

tankar om att vaccinet inte är effektivt som skydd mot smitta och sjukdom 

riskerar att minska motivationen att vaccinera sig även bland äldre och 

riskgrupper. 

En annan svårighet är att planera för omfattningen av vaccineringen för gruppen 

18-64 år. Hur stort är vaccinationsintresset? Detta intresse bedöms påverkas av 

så väl ett eventuellt uppdaterat vaccin, smittspridningen som det faktum att 

Folkhälsomyndigheten anger att regionerna ska tillgängliggöra vaccination men 

att det inte är en rekommendation till den enskilde att vaccinera sig.  

Dessutom finns utmaningar med att bemanningsmässigt bedriva en verksamhet 

som varierar i intensitet så mycket över tid. Det är svårt att planera bemanning 

och behov av administrativt stöd och det fungerar inte att över tid upprätthålla 

en omfattande omedelbart tillgänglig beredskap när sjukvårdsverksamheten i 



stort har behov av att nyttja hela sin kapacitet. Det är också en utmaning att 

upprätthålla intresset hos personalen som ska genomföra vaccinationen. " 

Samtidigt har nu regionerna en mycket gedigen erfarenhet av 

vaccinationsarbetet och en djup förståelse för hur detta kan drivas på effektivast 

möjliga sätt. 

 

Förutsättningarna för vaccinering mot covid-19 2023 

För fortsatt genomförandet av vaccinering mot covid-19 under 2023 behöver 

förutsättningarna så snart som möjligt fastställas mellan parterna. Regionerna är 

redan nu inne i förberedelserna för arbetet för nästa år och behöver tydlighet i 

förutsättningarna mellan regeringen, myndigheterna, regionerna och SKR. 
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