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Uppdrag att genomföra temavecka om vaccination mot covid-19
Regeringens beslut

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att planera och genomföra
en nationell temavecka om vaccination mot covid-19. Folkhälsomyndigheten
ska genomföra temaveckan vecka 11 år 2022.
Folkhälsomyndigheten ska planera arbetet så att samverkande aktörer kan
medverka i genomförandet utifrån respektive aktörs ansvarsområden.
I uppdraget ska Folkhälsomyndigheten samverka med Regeringskansliet,
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), regionerna, länsstyrelserna och
andra relevanta aktörer.
Folkhälsomyndigheten ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) om hur arbetet med uppdraget fortskrider. En första delredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast
den 14 januari 2022. Denna delredovisning ska innehålla information som
samverkande aktörer behöver för att kunna inleda deras planering av genomförandet. Senast den 25 februari 2022 ska Folkhälsomyndigheten delredovisa
hela planen för genomförandet. Folkhälsomyndigheten ska slutredovisa uppdraget senast den 30 april 2022.
Regeringen avser att återkomma i frågan om uppdragets finansiering.
Närmare beskrivning av uppdraget

Folkhälsomyndigheten ska ha en dialog med regionerna om uppdragets
genomförande så att regionerna får goda förutsättningar att verka för ökad
tillgänglighet för vaccination under den nationella temaveckan.
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Folkhälsomyndigheten ska även utgöra en kontaktpunkt för aktörer som
önskar delta i genomförandet.
För att underlätta för aktörer som önskar att delta i genomförandet ska
Folkhälsomyndigheten ta fram;
−
−
−

namn på den nationella temaveckan om vaccination mot covid-19,
tydligt kommunikativt ramverk samt grafiskt manér och medieplan som
enkelt kan anpassas för användning på regional och lokal nivå, samt
informationsmaterial på flera språk som myndigheter, civilsamhälle,
företag eller andra aktörer kan använda för att engagera sig i satsningen
innan och under genomförandet.

Bakgrund

Flera åtgärder har redan vidtagits i syfte att nå en jämn och hög vaccinationstäckning. Som exempel kan nämnas att regeringen den 17 december 2020
gav i uppdrag åt Folkhälsomyndigheten, Läkemedelverket, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) och Socialstyrelsen att genomföra samordnade nationella informationsinsatser riktade främst till allmänheten om
vaccination mot covid-19 (S2020/09553). Av uppdraget framgår att myndigheterna bland annat särskilt ska beakta behovet av informationsinsatser
riktade till de grupper där vaccinationstäckningen redan nu är lägre gällande
andra typer av vacciner. Detta för att bidra till en högre vaccinationstäckning
mot covid-19 i dessa grupper. För att ytterligare förstärka arbetet har Folkhälsomyndigheten fått medel särskilt för informationsinsatser riktade till de
grupper som är svåra att nå för att öka vaccinationsgraden (prop.
2020/21:166 och prop. 2020/21:208). Den 9 december 2021 förlängde
regeringen uppdraget om nationella informationsinsatser om vaccination
mot covid-19 till och med den 31 december 2022. Förutom förlängning
ändrade regeringen uppdraget genom att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag
att ta fram, sprida och tillgängliggöra informationsunderlag för aktörer och
organisationer som vill bidra till arbetet med att informera och kommunicera
om vaccination mot covid-19 (S2020/09553).
Staten och SKR har vidare träffat flera överenskommelser om genomförandet av vaccinering mot covid-19. Genom överenskommelserna har
regionerna bland annat åtagit sig att vidta särskilda insatser för att nå ut med
erbjudande om vaccination till grupper som i andra sammanhang har en
lägre vaccinationstäckning (S2020/09215). Den 16 september 2021 tecknade
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regeringen och SKR en tilläggsöverenskommelse om genomförande av
vaccinering mot covid-19, avseende riktade åtgärder för ökad vaccinationstäckning. Regeringen avsatte i tilläggsöverenskommelsen totalt
40 000 000 kronor för att stödja regionerna i det fortsatta arbetet med att
öka vaccinationstäckningen (S2021/06453). Den 22 december 2021 ingick
regeringen och SKR en överenskommelse om genomförandet av vaccinering
mot covid-19, 2022. I överenskommelsen avsätts medel för fortsatta insatser
för att nå en så jämn och hög vaccinationstäckning som möjligt. Vidare åtar
sig staten att genomföra en nationell temavecka om vaccination mot covid19 och SKR och regionerna att bistå staten i genomförandet.
Skälen för regeringens beslut

Vaccin mot covid-19 är det viktigaste verktyget i kampen mot pandemin.
En effektiv vaccinering kan dämpa lidande och bidra till att färre människor
blir allvarligt sjuka samt rädda liv. Sverige har en hög vaccinationstäckning
vad gäller vaccin mot covid-19. Det finns dock grupper med en generellt
lägre vaccinationstäckning och som har en tveksamhet inför vaccinering.
Orsakerna kan vara flera. Vissa har inte ännu nåtts av möjligheten eller
erbjudandet om vaccination och en del personer har helt eller delvis valt att
avstå vaccinering. Individers möjligheter att vaccinera sig varierar och därför
har hög tillgänglighet när det gäller bl.a. vaccinationsplats, öppettider,
tidsbokning och drop-in stor betydelse.
Regionerna ansvarar för utförandet av vaccinationerna mot covid-19 men
staten, regionerna och SKR har ett gemensamt ansvar för att verka för en så
hög och jämnt fördelade vaccinationstäckning som möjligt. Statens åtagande
består bland annat av inköp av vaccin, ersättning till regionerna för genomförandet av vaccinationerna samt ansvar för nationella informationsinsatser.
Sedan vaccinationerna mot covid-19 inleddes i Sverige har behovet av
information till allmänheten varit av stor vikt för att tydliggöra och
informera samt hantera missinformation, desinformation och ryktesspridning om vaccination mot covid-19.
Tydlig information till allmänheten är nödvändigt både inför, under och efter
vaccinationerna. Det är viktigt att likalydande information om vaccinerna ges
över hela landet även om vissa delar behöver anpassas efter målgrupp och
lokala förutsättningar. Under hela vaccinationsarbetet har därför omfattande
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informationsinsatser genomförts både på lokal, regional och statlig nivå för
att uppnå målet om en så hög och jämnt fördelad täckningsgrad som möjligt.
En temavecka ägnad åt att belysa betydelsen av att vaccinera sig mot
covid-19 är en viktig insats för det fortsatta vaccinationsarbetet. För att
uppnå en högre vaccinationstäckning är det viktigt att informationsinsatser
kombineras med insatser för ökad tillgänglighet för vaccination under den
aktuella perioden. Under hösten och vintern 2021 har liknande ansatser, med
utpekade vaccinationsdagar med utökad kommunikation och tillgänglighet,
gjorts på regional och kommunal nivå och utförande aktörer har bedömt att
insatserna gett god effekt. Ett liknande förfarande ska genomföras på
nationell nivå genom en nationell temavecka om vaccination mot covid-19.
För att möjliggöra god effekt är det viktigt att nära samverkan sker med
regionerna, som är de aktörer som utför vaccinationerna, kring ökad tillgänglighet till vaccination under temaveckan. Folkhälsomyndigheten har
redan regeringens uppdrag att samordna nationella informationsinsatser om
vaccination mot covid-19. Mot bakgrund av ovanstående ger regeringen
Folkhälsomyndigheten i uppdrag att planera och genomföra en nationell
temavecka om vaccination mot covid-19.
På regeringens vägnar

Lena Hallengren

Mimmi Lövbom
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