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Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Svar på skrivelse från Talla Alkurdi (S) m.fl. om en
plan för vaccination mot covid-19
Ärendebeskrivning
I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden ställer Talla Alkurdi (S)
m.fl. frågor om planering och genomförande av vaccination mot covid-19,
inklusive information om detta till nämnden; om vaccinering hittills av
sjukvårdspersonal och om beredskap för vaccinering av allmänheten.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Skrivelse från Talla Alkurdi (S) m.fl.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Skrivelsen anses besvarad.

Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
Talla Alkurdi (S) m.fl. har i en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden
ställt tre frågor om planering och genomförande av vaccinering mot covid19.
Överväganden
Hur kommer planering och prioriteringar av vaccination mot covid-19
genomföras och redovisas för hälso- och sjukvårdsnämnden framöver?
Det arbete som genomförs för att vaccinera mot covid-19 bygger på den
övergripande planering som antogs av hälso- och sjukvårdsnämnden i
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december 2020.1 Planering och prioriteringar görs fortsatt utifrån
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utifrån de praktiska
förutsättningar som utgörs av bl.a. tillgång till vaccindoser.
Vissa beslut om vaccinationsinsatsen fattas av nämnden själv medan andra
beslutstyper är delegerade, till enskilda politiska funktioner eller till
tjänsteperson. I den utsträckning beslut om genomförande av
vaccinationsinsatsen fattas av annan än nämnden görs detta med stöd av
den delegationsordning som hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat.2
Hälso- och sjukvårdsdirektören avser fortsatt att hålla hälso- och
sjukvårdsnämndens ledamöter informerade om arbetet med genomförande
av vaccineringen genom det informationsärende som återkommer vid varje
nämndsammanträde. Förvaltningens ambition är i detta avseende att
fullgöra sitt uppdrag, dvs. att förse nämnden med sådana underlag som
innebär att nämnden kan fullgöra sin styrande uppgift.
Hur många av akutsjukvårds- och ambulanspersonal har vaccinerats mot
covid-19? Hur många doser har använts i denna grupp och vilka
vårdgivare har utfört vaccineringen?
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samordnar inte information om hur
många akutsjukvårds- och ambulanspersonal som vaccinerats mot covid19. Per den 19 maj har 20 400 personer inom specialiserad sluten somatisk
hälso- och sjukvård på sjukhus i Region Stockholm fått minst en dos och
9 900 personer har fått två doser. Notera att denna siffra inte inkluderar
ambulanspersonal.3
I fråga om utförande gäller att akutsjukvårdspersonal vaccineras av sina
arbetsgivare, dvs. akutsjukhusen, och ambulanspersonal vaccineras av
Karolinska universitetslaboratoriet.4
Hur ser beredskapen ut när det gäller personal, lokaler och
bokningssystem inför massvaccineringen av stora grupper när

Se ärende Planering för att säkerställa Covid-19 vaccination av region Stockholms
invånare, dnr. HSN 2020-1768.
2 Se nyligen beslutad ny delegationsordning; HSN 2020-1299, samt tidigare
gällande delegationsordning; HSN 2019-2026.
3 Se Folkhälsomyndigheten: Vaccinationstäckning i prioriterade grupper (Tabell 7).
4 Se Vårdgivarguiden/Covid-19/Vaccination/Målgrupper och
genomförande/Personal viss akutsjukvård
1
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vaccinleveranserna beräknas öka, uppskattningsvis under april, maj och
juni?
I fas 4 vaccineras personer i allmänheten som inte tillhör någon riskgrupp.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ser att större delen av vaccineringen
kommer att behöva genomföras under sommaren snarare än under våren,
vilket tidigare prognosticerats. Planeringen av denna fas har genomförts
parallellt med att fas ett och två har planerats och påbörjats.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 24 mars 2021 att ge hälsooch sjukvårdsdirektören i uppdrag att ta fram avtal om uppdrag att utföra
huvudparten av breddvaccinering mot covid-19 under en avgränsad period
under pågående pandemi, och att teckna avtal med utvalda leverantörer. I
det tjänsteutlåtande som ligger till grund för detta beslut beskrivs i stora
drag hur genomförandet av breddvaccineringen ska genomföras.5
Uppdraget syftar till att säkerställa tillräcklig kapacitet och flexibilitet hos
de vårdgivare som utför vaccineringen. De utvalda leverantörer som ingår
dessa avtal kommer att ansvara för beredskap vad gäller personal, lokaler
och bokningssystem. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer i avtalen
att ställa krav på bland annat tillgänglighet till bokning och att
vaccineringarna genomförs på ett smittsäkert sätt.

Johan Bratt
tf. Hälso- och sjukvårdsdirektör
Magnus Thyberg
Avdelningschef
Beslutet ska skickas till
Akten

Godkänd av Johan Bratt, 2021-05-07

Se ärende Planering för att säkerställa Covid-19 vaccination av region Stockholms
invånare, dnr. HSN 2020-1768
5
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Om en plan för vaccination mot covid-19
Nu måste Region Stockholm komma ikapp med vaccineringen. Enligt
senaste statistiken (21-03-04) ligger regionen sist i andelen
färdigvaccinerade och endast 29 procent av personer 65 år och äldre med
hemtjänst eller hemsjukvård är vaccinerade jämfört med 53 procent i
genomsnitt i Sverige. Så ser det ut trots att denna grupp är först i
prioriteringsordningen enligt Folkhälsomyndigheten.
Vi ser allvarligt på bristerna i samordning, planering och kommunikation
hittills i vaccineringen. Det ska vara tydligt vilka prioriteringar som gäller,
hur vaccinationen går till och hur vården samordnas mellan kommunerna
och regionen. Region Stockholm har inte klarat det hittills trots att den
första fasen är tydlig med prioriteringen av vaccin till de äldre. Regionen
måste nu använda sina doser på bästa sätt för att komma ikapp de andra
regionerna.
Vi socialdemokrater i Region Stockholm har återkommande föreslagit en
tydlig plan för vaccineringen (Skrivelse HSN 201208 respektive HSN
201215) och kommunikation som öppet redovisar vilka prioriteringar som
görs. Vi har föreslagit att planen ska återkopplas till de folkvalda. Detta har
inte hörsammats. En transparent process där vi tillsammans i en konstruktiv
anda genomför vaccineringen och kommer ur den pandemin är vägen framåt
för att lyckas.
Med anledning av detta vill vi socialdemokrater ställa följande frågor:
-

Hur kommer planering och prioriteringar av vaccination mot covid19 genomföras och redovisas för hälso- och sjukvårdsnämnden
framöver?

-

Hur många av akutsjukvårds- och ambulanspersonal har vaccinerats
mot covid-19? Hur många doser har använts i denna grupp och vilka
vårdgivare har utfört vaccineringen?

-

Hur ser beredskapen ut när det gäller personal, lokaler och
bokningssystem inför massvaccineringen av stora grupper när
vaccinleveranserna beräknas öka, uppskattningsvis under april, maj
och juni?

Talla Alkurdi (S) m.fl.

