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Avgiftsfrihet vid vaccinering mot covid-
19  
Dnr 01683-2020 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att: 

1. Anta SKR:s rekommendation om att erbjuda avgiftsfri vaccination mot 

covid-19 till alla som bor eller stadigvarande vistas inom Region Norr-

botten. 

2. Anta SKR:s rekommendation om att avstå från att debitera kostnad för 

utomlänsvård enligt riksavtalet vid covid-19 vaccination. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Regionstyrelsen ställer sig positiv till SKR:s rekommendation om avgiftsfri 

vaccinering mot covid-19. Ekonomiska motiv ska inte vara ett hinder för 

vaccination och målsättningen är att nå en så hög vaccinationstäckning som 

möjligt för att begränsa smittspridningen.     

Sammanfattning 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat att rekommendera 

samtliga regioner i Sverige att erbjuda avgiftsfri vaccinering för alla som 

stadigvarande bor eller vistas i respektive region. 

Covid-19 klassas som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom vilket 

leder till att en hög vaccinationsgrad inte får hindras av den enskildes eko-

nomiska situation. 

Staten står för kostnaden för själva vaccinet och hanteringen av kostnaderna 

för vaccinationerna under tiden 1 januari 2021 t o m 31 december 2021.  

Regionerna uppmanas att godkänna och omgående tillämpa rekommendat-

ionen. 

Ärendet 
Förbundsstyrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beslöt den 8 

december 2020 att: 

 Rekommendera alla regioner att erbjuda alla som bor eller stadigvarande 

vistas i Sverige avgiftsfri vaccinering mot covid-19 enligt Folkhälso-

myndighetens rekommendation. 

 Att rekommendera regionerna att godkänna och omgående tillämpa 

denna rekommendation. 

Vaccin mot covid-19 kan komma att bli ett av de viktigaste verktygen i 

kampen mot rådande pandemi och leda till att samhället kan öppnas upp i 

högre utsträckning vilket kan få positiv effekt på människors hälsa och på 

samhällsekonomin.  



 Sida 2 (2) 

 
 

 

ANSVARIG AVDELNING  DOKUMENT-ID VERSION 

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-1086 0.17 

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE 

Anneli Granberg Katarina Svartz 

 

Den 1 februari 2021 beslöt regeringen att klassa covid-19 som en allmänfar-

lig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Lagändringen trädde 

i kraft den 1 juli 2020. Staten och SKR är överens om att vaccinering mot 

covid-19 stämmer väl överens med den inriktning som finns i smittskyddsla-

gen om att vaccinering mot allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar ska 

vara avgiftsfria för patienten.  

Syftet med avgiftsfriheten är att få en så hög vaccinationstäckning som möj-

ligt och rekommenderas gälla alla som bor eller stadigvarande vistas inom 

regionen. Det innefattar även personer med skyddad folkbokföring enligt 

folkbokföringslagen, asylsökande och papperslösa personer samt personer 

som är bosatta i andra regioner men som t ex studerar eller arbetar i region-

en.  Under rådande pandemisituation förordar SKR även att regionerna av-

står från att debitera varandra för utomlänsvård vid vaccination av personer 

som är bosatta utanför den egna regionen. Detta för att förenkla hanteringen 

och minska på regionernas administration. Staten står för kostnaden för 

själva vaccinet och hanteringen av kostnaderna för vaccinationerna under 

tiden 1 januari 2021 t o m 31 december 2021. 

Enligt avgiftshandboken ska Region Norrbotten debitera en besöksavgift på 

300 kr vid vaccinering. Det innebär att patienten betalar själva kostnaden för 

vaccinet samt en besöksavgift. Beslutet att erbjuda avgiftsfri covid-19 vacci-

nation innebär ett undantag från den avgift som finns beslutad för allmänna 

vaccinationer.  

Enligt SCB fanns det ca 207 000 personer i åldersgruppen 18 år och äldre i 

Norrbotten 2019-12-31 som ska erbjudas vaccin. Vaccinet kommer att er-

bjudas i enlighet med regionens vaccinationsplan. Barn och ungdomar under 

18 år har en lägre risk att drabbas av svår covid-19 och generella rekommen-

dationer om vaccinering för denna målgrupp utgår därför inte.    

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Rekommendation från SKR om kostnadsfrihet av vaccinering mot covid-19 

Protokollsutdrag skickas till: 

Verksamhetsdirektör 

Ekonomi- och planeringsdirektör 

Divisionschef Länssjukvård 

Divisionschefer Närsjukvård 

Divisionschef Service  

Avgiftshandboken 


