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Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Planering för att säkerställa Covid-19 vaccination av
region Stockholms invånare
Ärendebeskrivning
Den omfattande globala smittspridningen av coronaviruset SARS-Cov-2
blev under våren 2020 klassad som en pandemi och har sedan dess
påverkat hela samhället. Hälso- och sjukvården har snabbt ställt om med
syfte att ge alla drabbade en god och trygg vård, och många åtgärder har
satts in för att begränsa smittspridningen och konsekvenserna av
pandemin. Tillgång till effektivt vaccin är ytterligare en åtgärd som kommer
rädda liv och hjälpa samhället att ta ytterligare ett kliv mot att återgå till
mer normala förhållanden. Vårdens kunskapsstyrningsnämnd initierade
under hösten en planering på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen med
förberedelser inför kommande vaccination av invånarna i regionen. Målet
är att regionens invånare ska ges möjlighet att vaccinera sig mot covid-19
och att de med störst behov ska prioriteras. I takt med att vi nu får mer
information om vaccinerna kan det operativa arbetet planeras i detalj.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
1.

Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att överenskomma
med SLSO att ansvara för operativ planering av vaccination av äldre
och riskgrupper inom den nära vården i vaccinationens första fas.

2.

Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att återkomma till
vårdens kunskapsstyrningsnämnd och hälso- och
sjukvårdsnämnden med förslag för att säkerställa en ökad
vaccinationskapacitet vid vaccinationens tredje fas när alla vuxna
kan erbjudas vaccin.
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Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
Den omfattande globala smittspridningen av coronaviruset SARS-Cov-2
blev under våren 2020 klassad som en pandemi och har sedan dess
påverkat hela samhället. Hälso- och sjukvården har snabbt ställt om med
syfte att ge alla drabbade en god och trygg vård, och många åtgärder har
satts in för att begränsa smittspridningen och konsekvenserna av
pandemin. Tillgång till effektivt vaccin är ytterligare en åtgärd som kommer
rädda liv och hjälpa samhället att ta ytterligare ett kliv mot att återgå till
mer normala förhållanden.
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd initierade under hösten en planering på
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen med förberedelser inför kommande
vaccination av invånarna i regionen. Målet är att regionens invånare ska ges
möjlighet att vaccinera sig mot covid-19 och att de med störst behov ska
prioriteras. Det förberedande arbetet har skett med utgångspunkt från
regionen pandemiplan och den nationella planen som presenterades av
Folkhälsomyndigheten i augusti 2020.
Målsättningen hittills har varit att säkerställa att strukturella och
nödvändiga åtgärder vidtas för att skapa förutsättningar för att genomföra
vaccinationerna i regionen. I takt med att vi nu får mer information om
vaccinerna kan det operativa arbetet planeras i detalj.
De prioriterade målgrupperna för vaccination mot covid-19 är personer
över 70 år och riskgrupper som i de flesta fall omhändertas i den nära
vården. Det finns flera faktorer som bidrar till komplexiteten i
genomförandet av vaccinationerna mot covid-19; varför det operativa
arbetet behöver noga planeras inom den nära vården där majoriteten av
den prioriterade målgruppen för covid-19-vaccination finns.
För att stärka samordningen inom närsjukvården under pandemin har
Stockholms länssjukvårdsområde (SLSO) fått i uppdrag att upprätta en
operativ samordningsfunktion. Målet är att erbjuda kommunala vård- och
omsorgsverksamheter en tydlig samarbetspart i regionen för
pandemirelaterade frågor.
Överväganden
Vaccination av Covid –19 föreslås delas in i tre faser. Fasernas indelning
styrs av mängden vaccin som är tillgängligt. Eftersom det är oklart hur
volymerna kommer tillhandahållas går det inte att tidsätta de olika faserna.
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Den första fasen är den initiala med begränsad mängd vaccin. Fokus är att
vaccinera äldre och riskgrupper nära deras hem för att minimera trängsel.
Personal inom vård och omsorg vaccineras i den omfattning som är
möjlig. Det är under denna tid viktigt att styrning och stöd är tydligt för
bästa effekt. Prioritering vid fördelning av doser är viktigt.
Inom ramen för sitt uppdrag att upprätta en operativ samordningsfunktion
föreslås SLSO att ansvara för detaljplanering och genomförandet av
vaccinationer mot covid-19 för personer över 70 år och riskgrupper inom
den nära vården och inom särskilda boenden. Vaccination mot covid-19
innebär flera utmaningar med avseende på att flera olika vacciner med olika
doseringsregim, förvaringsbetingelser, handhavande och målgrupper
kommer att behöva hanteras av vårdgivare inom den nära vården. Det är
därför av stor vikt att vårdgivare inom den nära vården engageras i
planeringen och att regionens resurser nyttas på bästa sätt för att uppnå en
effektiv och smittsäker vaccination mot covid-19. Vidare behöver planering
och genomförandet av vaccinationerna ske i nära samarbete med hälso- och
sjukvårdsförvaltningens arbetsgrupp som arbetar med övriga förberedelser
kring vaccinationen.
SLSO får, inom ramen för sin operativa samordningsfunktion, i uppdrag att
planera och organisera utförandet av vaccinationer mot covid-19 för de
prioriterade grupperna inom den nära vården. Uppdraget ska genomföras
på ett sådant sätt som säkerställer en effektiv och smittsäker vaccination,
engagerar berörda vårdgivare samt i nära samspel med hälso-och
sjukvårdsförvaltningens arbetsgrupp för vaccination mot covid-19 och
regionens vaccinsamordnare.
Under fas två kommer vaccintillgången vara bättre men fortsatt fokus på
vaccination av prioriterade grupper. Under denna fas kommer alla
vårdgivare inom vårdval Vaccination att erbjudas tillgång till vaccin.
Under fas tre väntas vaccintillgången vara så stor att den normala
kapaciteten av lokaler och personal inte räcker till. Förberedelser ska göras
för att säkerställa en ökad kapacitet vid massvaccination.
Ekonomiska konsekvenser
Utöver de kostnader som regionfullmäktige föreslås besluta om den 8
december (HSN 2020-1738), kommer det uppkomma vissa planerings och
samordnings kostnader.
Regeringen har aviserat en ersättning avseende vaccination till regionerna.
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Kostnad för massvaccination kommer att preciseras i kommande beslut till
nämnden.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Förslaget får oförändrade konsekvenser för patientsäkerhet.
Konsekvenser för jämlik och jämställd vård
Förslaget förväntas få positiva konsekvenser för jämlik och jämställd vård
då det ger bättre förutsättningar att följa de rekommendationer som finns
om prioriteringar.
Miljökonsekvenser
Förslaget till beslut förväntas få oförändrade konsekvenser för miljön
Administrativa konsekvenser
Förslaget till beslut förväntas få oförändrade administrativa konsekvenser
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