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Svar på skrivelse från Gabriel Kroon (SD) om
uppsökande mobila enheter för covid-19-vaccination i
skärgården
Ärendebeskrivning
I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Gabriel Kroon (SD)
att hälso-och nämnden ges i uppdrag att utveckla mobila
vaccinationsenheter för att vaccinera individer utanför fastlandet.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Skrivelse från Gabriel Kroon (SD)

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

Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
Gabriel Kroon (SD) har i en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden
uppmärksammat att boende på skärgårdsöar som saknar
husläkarmottagning tvingas att utsätta sig själva och andra för smittorisk
vid resa till vaccinatören. Han har därför föreslagit att Region Stockholm
ska utforma uppsökande vaccinationsverksamhet till skärgårdsöarna som
saknar fast vårdcentral, genom lämpliga mobila enheter.
Överväganden
Till att börja med ska klargöras att den beställar-utförarmodell som
tillämpas i Region Stockholm innebär att hälso- och sjukvårdsnämnden
inte själv utför vård utan avtalar om utförande av vård med dels av egna
förvaltningar och bolag, dels av externa entreprenörer.
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Som skrivelsen uppmärksammar innebär kollektiva resor, till sjöss likväl
som på land, en risk för smittspridning. Under covid-19-pandemin har
många av de som har fritidshus i skärgården valt att isolera sig där. Både
vad gäller personer som har hemtjänst med omsorgsinsatser (vilka tillhör
prioriteringsordningens fas 1) och personer som är 65 år och äldre (vilka
tillhör prioriteringsordningens fas 2) rekommenderar regionen att
husläkarmottagningarna ska ha ett generöst förhållningssätt, så att den
som isolerat sig i sitt fritidshus ska kunna vaccinera sig hos sin närmaste
husläkarmottagning i stället för att åka till den husläkarmottagning där hen
är listad.
I husläkarmottagningarnas uppdrag ingår ett ansvar för basal hemsjukvård,
vilket innebär ett krav på mobilitet. Varje vårdgivare ansvarar för att
utforma denna del av uppdraget i enlighet med avtalets krav. För Djurö
vårdcentral finns ett tilläggsuppdrag om en läkarbåt, som erbjuder hälsooch sjukvård för i första hand fastboende, men även för tillfälligt
besökande, på öarna i Värmdö skärgård.
Externa initiativ saknas inte heller för att avhjälpa de risker som skrivelsen
uppmärksammar. Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation,
som representerar 15 intresse- och samhällsföreningar i Stockholms
skärgård, har kontaktat hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att erbjuda
sig att transportera vaccinatörerna.
Arbete pågår för att möjliggöra god geografisk täckningsgrad i regionen
under fas 4.

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

Godkänd av Johan Bratt, 2021-05-17
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Skrivelse om uppsökande mobila enheter för covid19
vaccination i skärgården
För närvarande pågår covid-19-vaccineringen inom hemtjänsten, vilket utförs
av vårdcentralerna. Snart kommer även äldre, utan hemtjänst, inkluderas
samt individer med kroniska sjukdomar. Region Stockholms besked har fram
tills nu varit att massvaccineringen av äldre utanför särskilt boende sker i
respektive vårdcentral.
Det finns ett behov av uppsökande vaccination för boende i Region Stockholm
skärgård. Många fastboende har aktivt undvikit resande med kollektivtrafik in
till fastlandet. Men eftersom vårdcentralerna utför vaccinationen, så kan
dessa nu tvingas att utsätta sig själva och andra för smittorisk vid resan till
vaccinationscentralen.
Sverigedemokraterna föreslår att Region Stockholm ska utforma uppsökande
vaccinationsverksamhet till skärgårdsöarna som saknar fast vårdcentral,
genom lämpliga mobila enheter.
Sverigedemokraterna föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden besluta:
1. Hälso-och nämnden ges i uppdrag att utveckla mobila
vaccinationsenheter för att vaccinera individer utanför fastlandet
Gabriel Kroon (SD)

