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Uppdrag att genomföra nationella informationsinsatser om
vaccination mot covid-19

Regeringens beslut

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten, Läkemedelverket, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) och Socialstyrelsen i uppdrag att
genomföra samordnade nationella informationsinsatser riktade främst till
allmänheten om vaccination mot covid-19. Myndigheterna ska inom ramen
för uppdraget tillse att all information om vaccination mot covid-19 finns
samlad, är lättillgänglig och uppdateras kontinuerligt. Myndigheterna ska
särskilt beakta behovet av informationsinsatser riktade till de grupper där
vaccinationstäckningen redan nu är lägre gällande andra typer av vacciner för
att bidra till en högre vaccinationstäckning mot covid-19 i dessa grupper.
Myndigheterna ska därtill löpande följa och vid behov hantera
missinformation, desinformation och ryktesspridning om vaccination mot
covid-19. Information om vaccineringen bör, där det är relevant, samordnas
med den kommunikation om pandemin som pågår nationellt och regionalt.
I genomförandet av uppdraget ska myndigheterna beakta tidigare givna
informations- och kommunikationsuppdrag inom ramen för hanteringen av
coronapandemin, däribland det kommunikationsuppdrag som
Folkhälsomyndigheten, MSB och länsstyrelserna har om att samordna, stärka
och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten med
anledning av coronapandemin (S2020/08106). Uppdraget ska samordnas
med de insatser som länsstyrelserna genomför på regional nivå i enlighet
med uppdrag att bistå regionerna i att genomföra vaccination mot covid-19
(S2020/09217). I genomförandet av uppdraget ska myndigheterna även
beakta MSB:s ordinarie uppdrag om missinformation, desinformation och
ryktesspridning. Uppdraget ska samordnas av Folkhälsomyndigheten och
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genomföras utifrån respektive myndighets ansvarsområde. Myndigheterna
ska samverka med länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
och andra berörda aktörer.
Uppdraget ska redovisas muntligt den 15 januari 2021. I denna redovisning
ska det framgå de olika myndigheternas roller och ansvar inom ramen för
detta uppdrag. Därefter ska uppdraget delredovisas senast den 31 mars 2021
och slutredovisas senast den 15 december 2021 till Regeringskansliet
(Socialdepartementet). Redovisningarna ska hänvisa till det diarienummer
som detta beslut har.
Ärendet

Den 20 maj 2020 beslutade regeringen om en nationell vaccinationsstrategi
bestående av tre delar för att säkra tillgången till vaccin mot covid-19.
Strategin innefattar regeringens fortsatta arbete internationellt, tillsättande av
en utredning och en nationell samordnare med uppdraget att se till att de
nationella behoven tillgodoses (S 2020:07) samt ett uppdrag till
Folkhälsomyndigheten att ta fram en nationell plan för vaccination mot
covid-19 (S2020/04550). I uppdraget ingår framtagandet av en
vaccinationsplan som bland annat innefattar en prioritetsordning samt en
plan på distribution och hantering av vaccin. Myndighetens plan
kompletteras och uppdateras kontinuerligt i takt med att ny information
kommer.
Regeringen beslutade den 22 juni 2020 att Sverige skulle delta i EUgemensamma upphandlingar för att säkra tillgången till vaccin mot covid-19
(S2020/05504). Genom samarbetet skulle EU-kommissionen kunna teckna
förköpsavtal med flera olika vaccinutvecklare. Kommissionen har sedan dess
tecknat flera avtal med vaccintillverkare vilket bidrar till tillgången på vaccin
till den svenska befolkningen. Köpen gäller under förutsättning att
vaccinerna godkänns för användning.
Den 8 december 2020 tecknade regeringen och SKR en överenskommelse
om genomförande av vaccinering mot covid-19 (S2020/09215).
Överenskommelsen innebär bl.a. att den gemensamma målsättning är att alla
i Sverige boende personer som är 18 år och äldre samt personer under 18 år
tillhörande en riskgrupp skyndsamt ska kunna erbjudas vaccinering mot
covid-19 under första halvåret 2021 och att vaccination mot covid-19 ska
vara kostnadsfritt för den enskilde individen. Regeringen beslutade samma
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dag att ge länsstyrelserna i uppdrag att bistå regionerna i att genomföra
vaccination mot covid-19 (S2020/09217).
Vaccin mot covid-19 kan komma att bli ett av de viktigaste verktygen i
kampen mot covid-19. En effektiv vaccinering kan dämpa lidande och rädda
liv och kan också leda till att samhället kan öppnas upp i högre utsträckning
vilket kan få positiv effekt på människors hälsa och på samhällsekonomin.
En tydlig information till allmänheten är nödvändig både inför, under och
efter vaccinationerna. Det är viktigt att likalydande information om
vaccineringen ges över hela landet även om vissa delar behöver anpassas
efter lokala förutsättningar. Sverige har idag en mycket hög täckning vad
gäller barnvaccinationsprogrammet, men det finns idag grupper med en
generellt lägre vaccinationstäckning och med en tveksamhet inför
vaccinering. Orsaker kan antingen vara att inte alla nås av möjligheter eller
erbjudanden om vaccination eller att en del individer helt eller delvis väljer
att avstå vaccinering. Det är därför viktigt att extra informationsinsatser
genomförs i dessa grupper.
Mot denna bakgrund får Folkhälsomyndigheten, Läkemedelverket, MSB och
Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra nationella informationsinsatser om
vaccination mot covid-19. Syftet med uppdraget är att säkerställa att
nödvändig information om vaccinationsprocessen når allmänheten på ett
lättillgängligt och effektivt sätt så att var och en kan känna sig välinformerad.
En särskilt angelägen del av informationsinsatserna är att framhålla vikten av
att genomföra vaccination mot covid-19.
På regeringens vägnar

Ardalan Shekarabi

Lovisa Persson
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