
Nyhetsbrev till deltagare i vaccinationsuppföljningsstudien COVERS

Se löpande resultat från forskningsstudien COVERS
Nu kan du ta del av de senaste resultaten från registerdelen av forskningsstudien COVERS.

På denna webbsida redovisas resultat som visar COVID-19 vaccinernas skyddseffekt i Skånes befolkning. 
Resultaten på sidan uppdateras allt eftersom nya registersammanställningar genomförs. 

Bland annat kan du se hur stor risken för allvarlig sjukdom är bland ovaccinerade och vaccinerade för de ka-
lenderperioder då virusvarianterna Delta respektive Omikron dominerat smittspridningen. Dessutom kan du se 
vilken skyddseffekten är för de olika vaccinerna samt skillnader mellan olika åldersgrupper vad gäller allvarlig 
sjukdom i Covid-19. 

Nu har COVERS pågått i ett år
I januari 2020 bekräftades det första fallet av Covid-19 i Sverige och i december samma år levere-
rades de första doserna av vaccin mot det nya viruset till Sverige. För att få svar på olika frågeställ-
ningar kring vaccinernas effektivitet initierades forskningsstudien COVERS. I april 2021 anmälde 
sig de första personerna till studien och de första blodproven kunde tas. 

Det som händer nu i studien är att vi påbörjat 12-månadersprovtagningarna för de första som kommit med i 
anslutning till sin första dos. 12-månadresprovtagningar kommer att pågå från mars till oktober. Parallellt har 
fler än 600 deltagare ställt upp i studien i anslutning till när de tog sin tredje dos. Även det stora arbetet med 
att analysera alla prover pågår för fullt.

Sedan starten har totalt fler än 3600 personer anmält sig som deltagare i studien. Sammanlagt 7601 blodprov 
har lämnats och drygt 3600 formulär om biverkningar har besvarats.

COVERS kommer att ge svar på flera viktiga frågeställningar och bidrar på ett betydande sätt till den samlade 
vetenskapliga kunskapen om Covid-19. Vi vill därför än en gång tacka er alla som ställer upp som studieperso-
ner i COVERS. 
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Chatta med oss!
Upplever du problem med appen eller studien i övrigt? Meddela oss då gärna via 
chatt-funktionen i HOPE-app. Orsaken till att vi valt chatt-funktionen som primär 
kontaktväg är att denna är säker och vi därmed kan kommunicera mer öppet än till 
exempel via mejl. Notera att chatten inte är ständigt bemannad, men vi besvarar alla 
meddelanden löpande. 

Vaccination dos 1
Rekrytering av 
studiepersoner

Vaccination dos 2
Rekrytering av 
studiepersoner

Vaccination dos 3
Nyrekrytering av 
studiepersoner

Provtagning 1&2

Provtagning 1

Provtagning 3
4 veckor 
efter dos 2

Provtagning 4
6 månader 
efter dos 1

Provtagning 5
12 månader 
efter dos 1

Provtagning 6
24 månader 
efter dos 1

Provtagning 2
4 veckor 
efter dos 3

Provtagning 3
6 månader 
efter dos 3

Provtagning 4
12 månader 
efter dos 3

Provtagning 5
24 månader 
efter dos 3
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Tidplanen för provtagningar för både den ursprungliga dos 1/2-armen och den nystartade dos 3-armen.

https://sodrasjukvardsregionen.se/kliniskastudier/covid-vacciner-skyddseffekt/

