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Ordförandens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Vaccination mot covid-19 ska vara avgiftsfritt för invånarna i Skåne för de
målgrupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar under pågående
pandemivaccinationsinsats 2021.
2. Beslutet om avgiftsfri vaccination omfattar även personer bosatta i andra
regioner men som tillfälligt arbetar eller studerar i Skåne och personer
från andra länder som vistas här av liknande skäl.
3. Beslutet om avgiftsfri vaccination omfattar även personer som bor
eller stadigvarande vistas i Skåne, inklusive personer med skyddad
folkbokföring enligt folkbokföringslagen samt asylsökande och
papperslösa.

Sammanfattning
Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell
operativ plan för vaccination mot sjukdomen covid-19. Följande målgrupper är
definierade; 70 år och äldre, riskgrupper, vård- och omsorgspersonal, hälso- och
sjukvårdspersonal samt resterande befolkning 18 år och äldre.
Region Skåne föreslås erbjuda de av Folkhälsomyndigheten definierade
målgrupperna vaccination mot covid-19 utan avgift för att uppnå hög grad
av vaccinationstäckning, samt i enlighet med SKR:s rekommendation om
kostnadsfrihet av vaccinering mot covid-19.

I ärendet finns följande dokument:
1. Beslutsförslag 2021-01-14
2. Delegationsbeslut 2020-12-07
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3. Bilaga 1 Nationell plan för vaccination mot covid- 19
Folkhälsomyndighetens delredovisning av regeringsuppdrag
S2020/04550/FS 2020-08-31
4. Bilaga 2 Nationell plan för vaccination mot covid- 19
Folkhälsomyndighetens delredovisning av
regeringsuppdrag S2020/04550/FS Rekommendation för fortsatt
vaccination av prioriterade grupper 2020-12-29
5. Bilaga 3 Rekommendation för kostnadsfrihet av vaccinering mot covid-19
SKR 2020-12-08
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Nationellt uppdrag
Folkhälsomyndigheten fick i maj 2020 i uppdrag av regeringen att ta fram en
nationell operativ plan för framtida vaccination mot sjukdomen covid-19. I
augusti 2020 lämnades en delredovisning av uppdraget. Ett av målen var att
definiera de grupper som bör prioriteras för vaccination med syfte att skydda de
grupper som har hög risk för allvarlig covid-19. 2020-12-29 kom en uppdaterad
version av den nationella planen.
Målgrupper
Folkhälsomyndigheten har redovisat rekommendation för följande målgrupper
och prioriteringsordning för vaccination mot covid-19 enligt delredovisning i
regeringsuppdraget daterad 2020-12-29:
Fas 1:
1. Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt
socialtjänstlagen (2001:453)
2. Personal inom äldreomsorg, hälso - och sjukvård och övrig omsorgspersonal
som arbetar nära personer med risk för allvarlig covid-19
3. Hushållskontakter - vuxna som lever tillsammans med någon som har
hemtjänst enligt prioritet 1.
Fas 2:
4. Övriga personer som är 70 år och äldre där de äldsta vaccineras först.
5. Vuxna som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS). Gäller även vuxna som har beslut om
assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).
6. Personal inom vård och omsorg (inklusive LSS) som arbetar nära patienter
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och omsorgstagare.
Fas 3:
7. Övriga vuxna personer, 18-69 år, med en eller flera bakomliggande sjukdomar
som kan innebära en ökad risk för allvarlig sjukdom.
Fas 4:
8. Övriga vuxna personer som inte tillhör en riskgrupp.
Utifrån aktuell kunskap från pandemin har barn enligt Folkhälsomyndigheten en
lägre risk än vuxna att drabbas av svår covid-19 och därmed anses gruppen barn
och unga generellt inte behöva vaccineras mot covid-19 i ett första skede.
Distribution och hantering
Staten kommer att svara för kostnader och distribution av vaccin till regionerna.
Därefter övertar regionerna det totala ansvaret för distribution samt för
genomförande av vaccinationerna.
Nationella vaccinationsregistret
En nationell lagrådsremiss avseende möjlighet att registrera vaccination
mot covid-19 i Nationella vaccinationsregistret är framtagen för beslut.
Folkhälsomyndigheten har krav om att Nationella vaccinationsregistret ska vara
klart för att ta emot data senast 1 januari 2021.
Vaccin
Vaccinationer mot covid-19 påbörjades i slutet av december 2020 och beräknas
pågå under hela 2021 för att nå alla målgrupper.
Vaccination i Skåne
Skånes invånarantal uppgick till 1 387 650 personer vid halvårsskiftet 2020.
Gruppen från 70 - 90+ år utgör cirka 199 000 personer av dessa och gruppen 18
år och äldre uppgår till ca 1 100 000 personer av dessa.
En hög vaccinationstäckning mot covid-19 inom målgrupperna är en bra
grund för en framgångsrik bekämpning mot pandemin på både individ- och
samhällsnivå.
Avgiftsfrihet vid vaccinering kan vara en viktig bidragande orsak till att nå hög
vaccinationstäckning och bidrar dessutom till en jämlik vård där alla oavsett
ekonomiska förutsättningar kan välja att bli vaccinerade.
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Flera viktiga insatser för att nå hög vaccinationstäckning behövs exempelvis
god tillgänglighet hos vårdverksamheter för vaccinering och tydlig information
till allmänheten. Det är av största vikt att alla grupper i samhället nås av
informationen och att denna görs tillgänglig på till exempel flera språk.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Staten står för kostnaden för vaccinet. Nationellt pågår en dialog mellan Sveriges
kommuner och regioner (SKR) och Socialdepartementet om ekonomiskt stöd
till regionerna för genomförande av vaccination mot covid-19. Region Skåne
utgår därmed från att full kompensation erhålls från staten för alla kostnader som
uppstår i samband med genomförandet av vaccineringen.
Juridisk bedömning
Samråd med regionjuristerna har inte bedömts nödvändigt.
Miljökonsekvenser
Beslutet kan medföra ökade resor.
Samverkan med berörda fackliga organisationer
Ingen samverkan/MBL förhandling har bedömts nödvändig i detta ärende.
Uppföljning
Kontinuerlig uppföljning görs av Hälso- och sjukvårdsnämnden.
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