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Vaccinationsplan Covid-19
Dnr 01701-2020

Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att:
1. genomföra covid-19 vaccinering i enlighet med föreslagen vaccinationsplan.
2. genomföra nödvändiga anpassningar i vaccinationsplanen utifrån ändrade nationella direktiv eller förändrade lokala behov.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen ser med tillförsikt fram emot möjligheten att kunna erbjuda
covid-19 vaccinationer i länet efter årsskiftet. Vaccinationsplanen utgör en
viktig planeringsförutsättning för att regionen ska kunna genomföra vaccinationerna på att strukturerat och effektivt sätt där prioriterade målgrupper
ges företräde i ett första skede.
Region Norrbotten arbetar för att uppfylla det nationella målet som innebär
att alla som bor i Sverige som är 18 år och äldre samt personer under 18 år
och tillhör en riskgrupp, skyndsamt ska kunna erbjudas vaccinering mot
covid-19 under första halvåret 2021. Regionens mål är att ha slutfört vaccinering för 80 procent av personer över 70 år senast den 30 april 2021 samt
ska ha vaccinerat 70 procent av resterande del av befolkningen som är 18 år
och äldre senast den 30 juni 2021.

Sammanfattning
Folkhälsomyndighetens har tagit fram en nationell plan för vaccination mot
sjukdomen covid-19 som ligger till grund för utformningen av Region Norrbottens vaccinationsplan. Planen beskriver hanteringen utifrån ett övergripande perspektiv och innefattar bland annat organisation, ansvar och genomförande. Det råder i dagsläget en stor osäkerhet kring bland annat tilldelning
av doser till Sverige vilket medför att vaccinationsplanen vid behov kommer
att anpassas utifrån förändrade nationella direktiv och lokala förutsättningar.

Ärendet
Den 11 mars 2020 deklarerade Världshälsoorganisationen (WHO) sjukdomen covid-19 som en pandemi. Under våren 2020 spreds smittan även i Sverige vilket medförde en hög belastning på landets vårdinrättningar. För att
minska mortaliteten och risken för allvarliga komplikationer påbörjades
framställningen av vaccin i januari 2020. I augusti var 29 kandidatvacciner i
klinisk prövning och vid årsskiftet beräknas de första vaccinen vara redo att
tas i bruk.
I maj 2020 fick Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell
operativ plan för framtida vaccination mot sjukdomen covid-19. Uppdraget
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delredovisades i augusti 2020 och slutredovisning sker senast 28 januari
2021.
Den nationella planen har legat till grund för utformningen av regional plan
för vaccination mot covid-19. Eftersom det sker en snabb kunskapsutveckling inom området och att tilldelning av vaccinationer till Sverige inte är fastställd kommer planen att förändras i takt med att ny information blir tillgänglig. En förutsättning är att vaccin godkänns och levereras i en takt som
gör det möjligt för regionen att genomföra vaccinationerna.
Vaccinationsplan covid-19
Syfte
Syftet med regionens vaccinationsplan mot covid-19 är att:





skapa förutsättningar för ett säkert och effektivt genomförande av vaccinationer,
säkerställa att delområden i planen samspelar för genomförandet av vaccinationer samt att arbetet utgår från erkänd kunskap och nationella rekommendationer samt att,
möjliggöra kontinuerlig uppföljning och utvärdering av arbetet.

Mål
Erbjuda kostnadsfri vaccination mot covid-19 till alla som bor eller stadigvarande vistas inom Region Norrbotten. Vaccinationerna ska genomföras på ett
säkert och effektivt sätt för att minimera smittspridning och därmed minska
risken för allvarlig sjukdom eller död i covid-19.
Målgrupp
Enligt överenskommelse mellan Regeringen och SKT om genomförande av
vaccinering covid-19 ska vaccinationen mot covid-19 utgå från Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Målsättningen är att alla personer 18 år
och äldre, samt personer under 18 år av behandlande läkare rekommenderas
vaccination, ska erbjudas vaccination första halvåret 2021.
Genomförandet av vaccinationsinsatser och prioritering av riskgrupper kan
påverkas av bland annat av vilka vacciner som godkänns samt tillgången till
vaccindoser. Regionen kommer att erbjuda kostnadsfri vaccination mot covid-19 till alla som bor eller stadigvarande vistas inom Region Norrbotten.
Vaccinationerna ska genomföras på ett säkert och effektivt sätt för att minimera smittspridning och därmed minska risken för allvarlig sjukdom eller
död i covid-19.
I ett första skede, då tillgången på vaccinationsdoser är begränsad, ska vaccinationer erbjudas grupper som löper större risk för allvarlig sjukdomsutveckling.


Personer som bor på särskilda boenden för äldre (SÄBO) eller har hemtjänst
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Vård- och omsorgspersonal som arbetar nära personer som omfattas av
första punkten
 Nära hushållskontakter (bosatta i samma hushåll) till personer som har
hemtjänst
I tillägg till ovanstående rekommendationer kommer regionen även att erbjuda vaccination mot covid-19 till:




Personer med hemsjukvård
Personer 18 år och äldre bosatta i samma hushåll som personer i punkten
ovan
Personal inom hemsjukvård

Fortsatta prioritering är inte helt fastställd av Folkhälsomyndigheten. Regionen planerar fortsatt vaccinering enligt följande.





Övrig hälso- och sjukvårdspersonal
Övriga personer 70 år och äldre (födda 1951 och tidigare)
Övriga personer i riskgrupp efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten
Resterande delen av befolkningen mellan 18-69

Innehåll
1. Organisation - Gemensam styrgrupp och arbetsgrupp; regionen, företrädare för kommunerna och länsstyrelsen.
2. Plan för genomförande – Prioriterade grupper, övrig befolkning
3. Bemanning
4. Utbildning
5. Lokaler
6. Dokumentation – Hälsodeklaration, registrering i vaccinationsregister
7. Kommunikation – Nationell, regional och intern kommunikation
8. Säkerhet och sekretess – Risker i distributionskedjan och vaccinationsarbetet, områden som omfattas av sekretess
9. Inköp och distribution av materiel- Skyddsutrustning, sjukvårdsmateriel
10. Distribution av läkemedel – Mottagningsplatser, förvaring/transport,
fördelning av vaccin, kvalitetskontroll, avtal
11. Ekonomi
12. Uppföljning

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Vaccinationsplan Covid-19
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
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Ekonomi- och planeringsdirektör
Divisionschef Länssjukvård
Divisionschefer Närsjukvård
Divisionschef Service
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