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                     Regionstyrelsen 
                                        Hälso- och sjukvårdsnämnden 

 
  För kännedom och beaktande: 

   Samtliga sjukhusstyrelser 
   Primärvårdsnämnden 
   

   

 
Granskning av Vaccination mot covid-19 - Rapport nr 
20 – 2021 

Den sammanfattande bedömningen är att regionstyrelsen och hälso- och 

sjukvårdsnämnden till största del har säkerställt att hantering av vaccination 

mot covid-19 har bedrivits på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.  

Primärvårdsnämnden och sjukhusstyrelserna bedöms löpande ha fått 

information avseende covid-19 vaccination. Vidare bedöms att 

primärvårdsnämnden och sjukhusstyrelserna inte har involverats i 

beslutsfattandet av vaccination mot covid-19 men dess linjeorganisation har 

hanterat verkställandet av covid-19 vaccination. Region Skånes nämnder 

och styrelser bedöms delvis ha säkerställt att den interna kontrollen har varit 

tillräcklig. Det har skett genom ändamålsenlig rapportering och uppföljning. 

En övergripande riskanalys avseende covid-19 vaccination har dock inte 

genomförts.  

 

Utifrån Folkhälsomyndighetens data har Region Skåne uppnått de nationella 

överenskommelser som träffats mellan regeringen och Sveriges Kommuner 

och Regioner (SKR). Det är dock stor skillnad i täckningsgrad mellan 

kommunerna, vilket kan ha olika orsaker: insatsens effektivitet, inställning 

till vaccination i befolkningen, befolkningens sammansättning eller andra 

orsaker. En analys av orsakerna till skillnaderna i täckningsgrad har inte 

gjorts i denna revisionsrapport. 

 

I bilaga till detta missiv lämnar vi rekommendationer till regionstyrelsen 

och hälso- och sjukvårdsnämnden. I bilaga anges också instruktioner för 

yttrande samt svarsformulär. 

 

Revisorskollegiet behandlade rapporten vid sammanträdet 2022-05-05 och 

beslutade att översända missiv och rapport för yttrande till regionstyrelsen 
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och hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttranden med uppgifter om verkställda 

och planerade åtgärder ska lämnas senast den 12 september 2022. 

 

 

För revisorskollegiet 

 

 

 

Louise Rehn Winsborg    

Ordförande 

   George Smidlund 

   Revisionsdirektör 
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     Bilaga 

Revisorernas rekommendationer 

Rekommendationer till regionstyrelsen:  

 

• I framtagning av framtida plan för vaccination mot samhällsfarlig 

smitta, säkerställa att åtgärder mot geografiska områden avseende 

vaccinationstäckning innefattas utifrån en likvärdig 

vaccinationsprocess.  

• Säkerställa att lärdomar från arbetet med covid-19-

vaccinationskommunikation tas in i Regionens 

kommunikationsplaner för framtida vaccinationsinsatser.  

• Fortsätta arbetet med att genom olika verktyg och tekniker, bland 

annat innefattande analys av orsakerna till skillnader i täckningsgrad 

mellan olika kommuner, nå samtliga samhällsgrupper avseende både 

covid-19-vaccination och andra vaccinationer för att öka 

täckningsgraden i de delar av regionen som har låg täckningsgrad.  

• Genomföra en genomlysning av Regionens struktur för krisledning 

utifrån fastställda riktlinjer och rutiner, däribland 

epidemiberedskapsplan och krisberedskaps- och 

kriskommunikationsplan, för att säkerställa att de riktlinjer och 

rutiner som är framtagna är optimala för krisledning, utifrån den 

erfarenhet som covid-19-pandemin och vaccination har medfört. 

• Säkerställa att en riskanalys för framtida pandemivaccination 

genomförs i Region Skåne.  

• Vid tillfälle (när covid-19-vaccination bedöms som slutförd, om ett 

sådant tillfälle uppstår) genomföra en utvärdering av givna 

kommunikationsinsatser i relation till genomförda vaccinationer mot 

covid-19 i syfte av lärande för kommande samhällsriktade 

vaccinationsbehov. 

• Ta fram tydligare riktlinjer och anvisningar angående 

ordförandebeslut för att minska risken för avsteg från 

delegationsordning vid kommande eventuella kriser och 

extraordinära händelser. 

 

Rekommendationer till hälso- och sjukvårdsnämnden:  

 

• Ta fram tydligare riktlinjer och anvisningar angående 

ordförandebeslut för att minska risken för avsteg från 

delegationsordning vid kommande eventuella kriser och 

extraordinära händelser.   
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Anvisningar för yttrande 

• Svaret ska innehålla uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits 

eller planeras vidtas utifrån revisorernas rekommendationer. 

• Det ska finnas en tydlig koppling mellan de rekommendationer 

som revisorerna lämnat och de åtgärder som beskrivs i svaret. 

• Svaret bör så långt det är möjligt innehålla tidsangivelser för när 

åtgärderna genomförs. 

• Svaret bör så långt det är möjligt innehålla beskrivning hur 

åtgärderna genomförs. 

• Svaret bör så långt det är möjligt beskriva vilken eller vilka 

funktioner inom förvaltningen eller sjukhuset som fått i uppdrag 

att arbeta med åtgärderna. 

• Om styrelsen/nämnden inte planerar att vida några åtgärder, 

motivera varför. 

• Om styrelsen/nämnden inte kan svara på utsatt tid, kontakta 

revisionskontoret. 

 

Nedan bifogas formulär som kan användas för svar på revisorernas 

rekommendationer. Syftet med formuläret är att underlätta 

kommunikationen och därmed tydliggöra vilka åtgärder styrelsen och 

nämnden vidtagit eller planerar att vidta. 
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Svarsformulär för regionstyrelsen 

I framtagning av framtida plan för vaccination mot samhällsfarlig smitta, säkerställa att 

åtgärder mot geografiska områden avseende vaccinationstäckning innefattas utifrån en 

likvärdig vaccinationsprocess.  

Regionstyrelsens svar: 

 

 

Säkerställa att lärdomar från arbetet med covid-19-vaccinationskommunikation tas in i 

Regionens kommunikationsplaner för framtida vaccinationsinsatser.  

Regionstyrelsens svar: 

 

 

Fortsätta arbetet med att genom olika verktyg och tekniker, bland annat innefattande 

analys av orsakerna till skillnader i täckningsgrad mellan olika kommuner, nå samtliga 

samhällsgrupper avseende både covid-19-vaccination och andra vaccinationer för att öka 

täckningsgraden i de delar av regionen som har låg täckningsgrad. 

Regionstyrelsens svar: 

 

 

Genomföra en genomlysning av Regionens struktur för krisledning utifrån fastställda 

riktlinjer och rutiner, däribland epidemiberedskapsplan och krisberedskaps- och 

kriskommunikationsplan, för att säkerställa att de riktlinjer och rutiner som är framtagna 

är optimala för krisledning, utifrån den erfarenhet som covid-19-pandemin och 

vaccination har medfört. 

Regionstyrelsens svar: 

 

 

Säkerställa att en riskanalys för framtida pandemivaccination genomförs i Region Skåne.  

Regionstyrelsens svar: 

 

 

Vid tillfälle (när covid-19-vaccination bedöms som slutförd, om ett sådant tillfälle 

uppstår) genomföra en utvärdering av givna kommunikationsinsatser i relation till 

genomförda vaccinationer mot covid-19 i syfte av lärande för kommande 

samhällsriktade vaccinationsbehov. 

Regionstyrelsens svar: 

 

 

Ta fram tydligare riktlinjer och anvisningar angående ordförandebeslut för att minska 

risken för avsteg från delegationsordning vid kommande eventuella kriser och 

extraordinära händelser. 

Regionstyrelsens svar: 
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Övriga kommentarer: 

Regionstyrelsens svar: 

 

 

 

 

Svarsformulär för hälso- och sjukvårdsnämnden 

Ta fram tydligare riktlinjer och anvisningar angående ordförandebeslut för att minska 

risken för avsteg från delegationsordning vid kommande eventuella kriser och 

extraordinära händelser. 

Hälso- och sjukvårdsnämndens svar: 

 

 

Övriga kommentarer: 

Hälso- och sjukvårdsnämndens svar: 

 

 

 

 

 

 


