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Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Svar på skrivelse från Gabriel Kroon (SD) om
tilldelningsordning vid fördelning av covid-19-vaccin
Ärendebeskrivning
I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden ställer Gabriel Kroon (SD)
frågor om ordningen för tilldelning av covid-19-vaccin till vårdcentraler, om
antalet vaccindoser som tilldelats respektive vårdcentral per vecka samt om
ansvar för vaccination av hemlösa och papperslösa.
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
ställt tre frågor om covid-19-vaccin som gäller tilldelningsordning,
fördelning av doser och ansvar för vaccineringen av hemlösa och
papperslösa.
Överväganden
1. Redovisa tilldelningsordningen för vårdcentraler som har tilldelats
covid-vaccin, redovisa på veckobasis.
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Ett svar på frågan innebär offentliggörande av uppgifter som gör det möjligt
att ta reda på var i länet vaccindoser förvaras. Denna information skulle
kunna användas till direkta eller indirekta angrepp på regionen. Ett
offentliggörande av uppgifterna om de vårdgivare som mottagit vaccindoser
riskerar alltså att leda till en försämring av regionens
krishanteringsförmåga, och därmed motverka det allmännas möjlighet att
förebygga och hantera en fredstida kris i den mening som avses i 18 kap. 13
§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Därför besvaras inte frågan.
Samma förhållningssätt har tillämpats vid liknande förfrågningar från
andra aktörer.1
2. Redovisa antalet vaccindoser som respektive vårdcentral har
tilldelats på veckobasis.
Inte heller denna fråga besvaras. Det skäl som anges i svaret på föregående
fråga är tillämplig även här.
3. Vem ansvarar för vaccinationen av hemlösa och papperslösa,
redovisa vecka när vaccinationen påbörjades likt fråga 1,2.
Region Stockholm följer den prioriteringsordning som
Folkhälsomyndigheten rekommenderar. I den tredje fasen rekommenderas
prioritering av personer som kan ha svårigheter att följa
rekommendationerna smittskyddande åtgärder och därmed ha en ökad risk
för att bli smittade och för att sprida smittan vidare. Det gäller bl.a.
personer som lever i socialt utsatta situationer.
Till regionens utmaningar i vaccinarbetet hör att nå personer som lever
långt ifrån eller helt utanför det svenska välfärdssystemet, för att säkerställa
att de erbjuds vaccin i enlighet med prioriteringsordningen. SLSO:s
vaccinationsenhet har fått i uppdrag att samordna vaccination av
patientgrupper inom psykiatriska verksamheter. Dessa verksamheter möter
i stor utsträckning de personer som kan ha svårt att följa råden om
smittskyddande åtgärder. Den aktuella gruppen bör i möjligaste mån
vaccineras i reguljära vaccinationsflöden, dvs. vid vårdcentraler, men delar
av gruppen, exempelvis hemlösa som har kontakt med psykiatrin, kan med
fördel erbjudas vaccination inom psykiatriska verksamheter. Detta för att
regionen ska kunna följa den rekommenderade prioriteringsordningen.2
Se Kammarrätten i Stockholms domar den 29 mars 2021 (mål nr 1947-21) och den
1 april 2021 (mål nr 1835-21)
2 Se Covid-19 vaccination av patienter inom psykiatriska verksamheter, HSN 20210782
1
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Såväl papperslösa som hemlösa kan dock, genom sin ålder eller andra
riskfaktorer, tillhöra de grupper som är prioriterade för vaccin i fas 1 eller
fas 2. Det kan innebära att de bör erbjudas vaccin av den vårdgivare som
ansvarar för vaccinering av respektive riskgrupp.
I den utsträckning som personer som tillhör grupperna papperslösa
och/eller hemlösa blivit vaccinerade har detta inte journalförts på ett sätt
som möjliggör uttag och redovisning av den data som efterfrågas här.

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

Godkänd av Johan Bratt, 2021-05-07
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Skrivelse om tilldelningsordning vid fördelning av covid-19
vaccin
Under början av 2021 påbörjades covid-19 vaccinationen i Region Stockholm.
Denna skrivelse önskar få svar på när respektive vårdcentral har erhållit covid19 vaccinet och därmed påbörjat vaccineringen av vissa individer med
hemtjänst/hemsjukvård i fas 1, samt äldre individer i fas 2. Redovisa från
vaccinationens början, till sista möjliga datum.

Med anledning av ovanstående ställer vi följande frågor:
1. Redovisa tilldelningsordningen för vårdcentraler som har tilldelats
covid-vaccin, redovisa på veckobasis.
2. Redovisa antalet vaccindoser som respektive vårdcentral har
tilldelats på veckobasis.
3. Vem ansvarar för vaccinationen av hemlösa och papperslösa,
redovisa vecka när vaccinationen påbörjades likt fråga 1,2.
Gabriel Kroon (SD)

