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Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Svar på skrivelse från Jonas Lindberg (V) om
vaccinationsprioriteringar och logistiken i Region
Stockholm
Ärendebeskrivning
I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden har Jonas Lindberg (V)
ställt frågor om vaccination mot covid-19 av hälso- och sjukvårdspersonal
och av äldre med hemtjänst, om information om vaccination till vårdgivare,
om tilldelning av vaccin samt om logistiken för att vaccinera allmänheten.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Skrivelse från Jonas Lindberg (V)

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

Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
Jonas Lindberg (V) har i en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden
ställt fem frågor om vaccinering mot covid-19. Här besvaras frågorna.
Överväganden
1. Finns det uppgifter på vilka personalkategorier inom hälso- och
sjukvården som har vaccinerats utifrån verksamhet, yrkesfunktion och
vårdgivare/arbetsgivare fram till mars? Hur har informationen från
regionen sett ut och skötts till vårdgivare avseende vilka
personalkategorier som skulle prioriteras?
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Regionens uppföljning görs på övergripande nivå och avser hur många
personer inom kategorin kommunal vård- och omsorgspersonal samt
sjukvårdspersonal som vaccinerats. Per den 5 maj har 18 200 personer
inom specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus i Region
Stockholm fått minst en dos och 7 200 personer har fått två doser.1 Hälsooch sjukvårdsförvaltningen samordnar dock inte information och samlar
heller inte data om vilka personalkategorier som vaccinerats utifrån
verksamhet, yrkesfunktion eller vårdgivare/arbetsgivare, och kan därför
inte redovisa sådan information.
I fråga om vaccinering av personal gör akutsjukhusen själva prioriteringar
utifrån sina verksamheters behov. Samtliga vårdgivare ska, enligt hälsooch sjukvårdsförvaltningens beslut, ansvara för att besluta om en
turordning inom den egna verksamheten.2
2. När påbörjades arbetet exakt med att samla in uppgifter kring vilka
äldre patienter som har hemtjänst? Och var togs beslutet om att
ytterligare ändra prioriteringen till att vaccin först enbart ska ges till
äldre med omsorgsinsatser och inte serviceinsatser (såsom städhjälp
mm).
Vaccinering av dessa grupper har planerats och genomförts inom ramen för
Stockholms läns sjukvårdsområdes (SLSO:s) samordningsansvar.
Målgruppen för denna del av vaccineringen identifierades av kommunerna,
som är de som ansvarar för hemtjänsten.
Detta gjordes med utgångspunkt i de inklusionskriterier för gruppen
hemtjänstanvändare som regionen beslutat om i december 2020.3
3. Vem ansvarar för och sköter informationen ut till alla vårdgivare som
ska ansvara för vaccinationerna till prioriterade grupper?
SLSO har i uppdrag att ansvara för operativ planering av vaccinering för
äldre och riskgrupper inom den nära vården.4 I detta operativa ansvar ingår
naturligtvis ett informationsansvar. Hälso- och sjukvårdsnämnden med
Se Folkhälsomyndigheten: Vaccinationstäckning i prioriterade grupper (Tabell 7).
Se Beslut om överlåtande till vårdgivarna av operativt samordnings- och
genomförandeansvar avseende covid-19 vaccination av vårdpersonal och
riskgrupper, dnr. HSN 2021-0068-1
3 Se Verkställighetsbeslut HDIR 20471 - Beslut om vaccinationskedja - avser
målgruppen personer med hemtjänst, riskgrupper och äldre,
dnr. HSN 2020-1768-4
4 Se dnr. HSN 2020-1637
1

2
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dess förvaltning är dock ytterst ansvarig för informationen till den aktuella
vårdgivargruppen.
4. Stämmer det inte att Region Stockholm fått lika stor andel vaccin
utifrån demografin som andra regioner?
Fördelningen av vaccin mellan regionerna i Sverige baserades inledningsvis
på det antal äldre personer som finns i respektive region. Till och med vecka
9 fördelades vaccin mellan regionerna baserat på andel i befolkningen som
är 70 år och äldre. Från vecka 10 fördelades vaccin baserat på andel av
befolkningen som är 65 år och äldre.5 Stockholm är en region med en ung
befolkning; andelen 70-åringar och äldre, liksom andelen 65-åringar och
äldre, är lägre än i riket som helhet.6 Regionen har alltså fått en andel av
vaccinet som motsvarar regionens äldre befolkning, vilken utgör en mindre
andel än övriga regioners äldre befolkning. Under fas 3 och 4 då personer
mellan 18-64 år vaccineras har regionen lyft frågan till dialog med
Folkhälsomyndigheten om att fördelning borde ske baserad på andel
personer i befolkningen som 18-64 år. Under vecka 18 och 19 fördelades
därför vaccindoserna mellan regionerna utifrån andel 18 år och äldre i
befolkningen; från vecka 20 och framåt baseras tilldelningen på andel
personer i befolkningen som är 18-64 år.5
5. Hur ser konkret logistiken ut för att vaccinera den breda allmänheten?
Vad för typer av lokaler kommer att användas och hur kommer den
geografiska spridningen av dessa att se ut? Hur sker rekryteringen av
personal?
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 24 mars 2021 att ge hälsooch sjukvårdsdirektören i uppdrag att ta fram och, med utvalda
leverantörer, teckna avtal om uppdrag att utföra huvudparten av
breddvaccinering mot covid-19. Denna strategi, med ett mindre antal
vaccinatörer än vad som först tänktes, syftar bland annat till att skapa en

5
6

Se Folkhälsomyndigheten: Leveranser av vaccin mot covid-19
Se SCB: Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön. År 1968 - 2020.

Andelen av befolkningen som är 70 år och äldre utgör 12 procent i Stockholms län,
att jämföra med 15 procent i riket som helhet.
Andelen av befolkningen som är 65 år och äldre utgör 16 procent i Region
Stockholm, att jämföra med 20 procent i riket som helhet.
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vaccinationskapacitet som är stor och flexibel. Logistiken kommer att följa
samma principer som tidigare faser i vaccineringen.7
Vaccinatörerna kommer att kunna vara vårdcentraler eller
vaccinationsmottagningar, och vilka lokaler som används styrs därmed av
respektive vårdgivare. Regionen ställer dock krav på att lokalerna ska
möjliggöra smittsäkra vaccinationer och smittsäkra resor dit, liksom att det
ska vara en väl fördelad geografisk spridning så att invånarna får en jämlik
tillgång till vaccinationserbjudandet.
De vårdgivare som avtalar om att genomför vaccineringen ansvarar för att
hålla tillräcklig kapacitet. I denna kapacitet ingår personal.

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

Godkänd av Johan Bratt, 2021-05-07

Se PM för husläkarmottagningar i samband med uppstart och genomförande av
covid-19 vaccination.
7
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Skrivelse

Skrivelse från Jonas Lindberg om vaccinationsprioriteringar och logistiken i Region
Stockholm
När denna skrivelse läggs ligger Region Stockholm markant efter andra regioner när det
handlar om att vaccinera äldre människor med hemtjänst. De som primärt ansvarar för att
sköta dessa vaccinationer är vårdcentralerna. Uppgifter som framkommit tyder på att det varit
en trög process för vårdcentraler att få reda på vilka av deras patienter som just har hemtjänst.
Ett omfattande arbete har därför behövts med att samla in samtyckesblanketter från alla som
har hemtjänst innan arbetet har kunnat komma igång.
I denna organisation finns alltså över 80 hemtjänstaktörer och mer än hälften av regionens
vårdcentraler bedrivs av olika privata aktörer som ska samordnas i detta arbete. Tidigare i år
togs också beslut om att höja upp viss vårdpersonal i prioriteringsordningen och att vaccinera
”viss” vårdpersonal (T.ex. på IVA, geriatrik, covidvård etc) parallellt med äldre patienter som
var prioriterade.
Men det förekommer även uppgifter på att bredare lager av medarbetare inom hälsosjukvården har fått vaccineras före äldre. Allt detta har sammantaget påverkat tilliten till
Region Stockholms förmåga att logistiskt sköta och planera detta viktiga arbete som är i
särklass den viktigaste åtgärden för att skydda äldre och riskgrupper och pressa tillbaka
smittspridningen.
Det sägs återkommande att orsaken till problemen är otillräckliga leveranser av vaccin. Ändå
har Region Stockholm fått lika stor andel vaccin avsedd för äldre medborgare som andra
regioner. Många vårdaktörer har också framfört att det är oerhört svårt att få information om
hur vaccinationsprocessen ska gå till och att man därmed inte kunnat informera sina patienter
på ett adekvat sätt.
Med anledning av detta:
1.

Finns det uppgifter på vilka personalkategorier inom hälso- sjukvården som har vaccinerats
utifrån verksamhet, yrkesfunktion och vårdgivare/arbetsgivare fram till mars? Hur har
informationen från regionen sett ut och skötts till vårdgivare avseende vilka
personalkategorier som skulle prioriteras?

2.

När påbörjades arbetet exakt med att samla in uppgifter kring vilka äldre patienter som har
hemtjänst? Och var togs beslutet om att ytterligare ändra prioriteringen till att vaccin först
enbart ska ges till äldre med omsorgsinsatser och inte serviceinsatser (såsom städhjälp mm).

3.

Vem ansvarar för och sköter informationen ut till alla vårdgivare som ska ansvara för
vaccinationerna till prioriterade grupper?

4.

Stämmer det inte att Region Stockholm fått lika stor andel vaccin utifrån demografin som
andra regioner?

5.

Hur ser konkret logistiken ut för att vaccinera den breda allmänheten? Vad för typer av
lokaler kommer att användas och hur kommer den geografiska spridningen av dessa att se ut?
Hur sker rekryteringen av personal?

Jonas Lindberg
Vänsterpartiet

