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Revisionskontoret  

Sammanfattning av granskningsrapport 
Granskning av vaccination mot covid-19 
 

              Rapporten finns tillgänglig på www.skane.se/revisionen 

Uppdrag och syfte 
Revisorerna har genomfört en granskning 
av vaccination mot covid-19. Helseplan 
Consulting Group AB har biträtt i gransk-
ningsarbetet. Syftet med granskningen har 
varit att bedöma om Region Skånes 
nämnder och styrelser har säkerställt att 
hantering av vaccination mot covid-19 har 
bedrivits på ett ändamålsenligt och effektivt 
sätt samt om den interna kontrollen har 
varit tillräcklig. 

 

Resultat av granskningen 
Den sammanfattande bedömningen är att 
regionstyrelsen och hälso- och sjukvårds-
nämnden till största del har säkerställt att 
hantering av vaccination mot covid-19 har 
bedrivits på ett ändamålsenligt och effektivt 
sätt.  Primärvårdsnämnden och sjukhus-
styrelserna 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 Folkhälso-
myndighetens 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. 

 
Nationella överenskommelser har 
definierat målnivåer för vad som är en 
effektiv vaccination. Det har saknats 
riktlinjer för avvägningen mellan en 
generellt hög vaccinationstäckning och 
riktade insatser som genererar högre 
procentuell ökning i områden och gruppen 
med lägre täckningsgrad. Region Skånes 
vaccinationsutfall ligger i linje med andra 
storstadsregioners. 
 
Vidare bedöms roll- och ansvarsfördelning 
ha efterlevts och att beslut har tagits av rätt 
instans utifrån att beslut har fattats dels av 
regiondirektören, hälso- och sjukvårds-
direktören samt hälso- och sjukvårds-
ledning dels av regionstyrelsen och hälso- 
och sjukvårdsnämnden avseende covid-
19-vaccination.  

 

Region Skåne bedöms ha utifrån 
Överenskommelse mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Regioner om 
genomförande av vaccinering mot covid-19 
genomfört kommunikationsinsatser med 
anledning av vaccination och att Region 
Skåne har anpassat dessa insatser att 
även exempelvis personer med 
funktionsnedsättningar eller som inte har 
svenska som modersmål kan ta till sig 
informationen.  

Utifrån granskningsresultatet anges i 
rapporten ett antal rekommendationer till 
regionstyrelsen och hälso- och 
sjukvårdsnämnden. 

 


