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Datum
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Regional särskild sjukvårdsledning covid-19

BESLUT NR XX RSSL – GENOMFÖRANDE AV VACCINATION MOT COVID-19
Regionerna har fått i uppdrag av regeringen att genomföra bred vaccination mot
covid-19 med beredskap att påbörja vaccination i januari 2021.
Förutsättningarna för vaccination är oklara då inget vaccin ännu är godkänt av
Läkemedelsverket och hantering, inklusive logistik, skiljer sig avsevärt åt mellan olika
vaccin.
Sammantaget bedöms det omöjligt att i nuläget hinna genomföra en extern
upphandling av vaccination som möjliggör att vaccineringen ska kunna starta redan
under januari 2021. Det innebär att uppdraget att vaccinera de grupper som först ska
vaccineras därför går till primärvården genom Vårdvalet.
Vaccination mot covid-19 finns inte inskrivet i Primärvårdsprogrammet. I det avtal
som slutits mellan regionen och Vårdvalet finns dock inskrivet att ”Villkoren för
Leverantören kan förändras genom beslut i riksdag, regering och myndigheter vars
förvaltningsområde innefattar hälso- och sjukvårdsverksamhet” och pågående
pandemi med riksomfattande vaccination bedöms utgöra en sådan förändrad
förutsättning.
Vårdval föreslås få i uppdrag att genomföra vaccination mot covid-19 för prioriterade
grupper enligt nedan.
•
•
•

Alla invånare 70 år och äldre
Invånare under 70 år som tillhör riskgrupp för allvarligt förlopp vid covid-19
på grund av underliggande sjukdom
Personal inom äldreomsorg och övrig omsorg exklusive barnomsorg

Region Västmanland ansvarar för logistik fram till vaccinationslokalen.
Vaccination ska genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens Nationella plan
för vaccination mot covid-19.
Vaccination av invånare mellan 18–69 år som inte tillhör ovanstående grupper ingår
inte i uppdraget.
Vaccination av hälso- och sjukvårdspersonal ingår inte i uppdraget.
Beredskap att påbörja vaccination ska finnas från 15 januari 2021 och vaccination
skall därefter påbörjas så snart vaccin finns tillgängligt.
Riskanalys av vaccinationsplaneringen ska genomföras under december 2020.
De ekonomiska förutsättningarna för utförare av vaccination fastställs i separat
beslut
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Föredragare: Åke Tenerz, Medicinsk stabschef
Beslut: Vårdval får i uppdrag att genomföra vaccination mot covid-19 av invånare 70
år och äldre, riskgrupper för covid-19 och personal inom äldrevård och omsorg
exklusive barnomsorg.

Västerås 2020-11-24

Håkan Wittgren
Hälso- och sjukvårdsdirektör

