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Regionstyrelsens yttrande över granskning av vaccination mot covid-19 
 
Vaccinationsinsatsen mot Covid-19 styrs och regleras av regeringen via 
regeringsöverenskommelse där SKR företrätt landets Regioner. Dessa 
Regeringsöverenskommelser reglerar bland annat den ersättning Regionerna får för 
detta arbete samt att Folkhälsomyndigheten får uppdraget att leda och planera 
arbetet. I Regeringsöverenskommelsen finns även inskrivet att varje region skall utse 
en vaccinsamordnare som har i uppdrag att samordna vaccinationsarbetet i 
respektive Region. 
 
Tidigt i vaccinationsprocessen bedömdes det i Region Västerbotten och i de allra 
flesta Regioner i Sverige att det bästa för att nå en stor del av befolkningen och för 
att få en hög vaccinationstäckning så skulle primärvården var en central aktör i 
vaccinations arbetet. 
 
I Regionstyrelsens fastställda beställning av primärvård nämns bla att 
hälsocentralerna skall utföra vaccinationer, att man skall följa av Regionen uppsatta 
direktiv vid kris och katastrof samt att följa av Regionen fastställda styrdokument, 
policys och vårdprogram. För att skapa förutsättning för detta arbete fattades tidigt 
beslut om extra ersättning utöver grunduppdraget till primärvården för detta arbete. 
 
Regionstyrelsen lämnar följande svar på rekommendationerna: 

Regionstyrelsen behöver bli mer aktiv i den strategiska styrningen av arbetet 
med vaccinationen. Styrelsen och nämnden behöver bland annat säkerställa 
att tjänstepersoner som ska leda arbetet med vaccinationen har tydliga 
uppdrag och befogenheter. Styrelsen behöver också säkerställa att beslut om 
vaccinationen dokumenteras, diarieförs och återanmäls till styrelsen.  

Svar: Det är naturligtvis mycket olyckligt att ex uppdragsdirektivet för 
vaccinationsinsatsen och vaccinsamordnare inte formellt beslutades i politisk eller 
tjänstemannaledning. Uppdragsdirektivet är välskrivet och formellt mycket bra. Det 
var dock mycket kort om tid och en vaccinsamordnare behövde komma på plats 
snabbt så det formella beslutet fattades aldrig. Återrapporteringen till både politisk 
och tjänstemannaledningen har skett löpande och tätt, både skriftligt och muntligt. 
Om man utgår från att Regionstyrelsens fastställda beställning av primärvård gäller 
som uppdrag att utföra Covidvaccinationerna så har de flesta beslut fattats av rätt 
instans. Det finns dock ett antal beslut som formellt både borde processats och 
fattats av Regionstyrelsen och/eller hälso- och sjukvårdsnämnden. 
 
För att säkerställa dessa processer inför kommande arbeten kommer 
Regionstyrelsen och hälso- och Sjukvårdsnämnden att säkerställa att 
uppdragsdirektiv och övriga dokument beslutas i enlighet med gällande ordning samt 
att det i dessa direktiv eller uppdrag tydligt framgår vilka beslutsmandat som 
respektive uppdragstagare erhåller.  
 
Det är också viktigt att redan i uppdragsdirektivet ange hur arbetet skall 
dokumenteras, följas upp och diarieföras.  
 
Inför liknande och kommande insatser så skall detta naturligtvis beaktas så att beslut 
och uppdragsdirektiv fattas av rätt instans. 
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Regionstyrelsen bör genomföra en utvärdering av vaccinationen mot covid-19. 
En utvärdering ger möjlighet att systematiskt analysera och bedöma arbetssätt 
och resultat av vaccinationen. 

Svar: Vaccinationsinsatserna är mycket väl dokumenterade. Det finns således gott 
om material att analysera. Det är dock viktigt att inhämta erfarenheter och 
synpunkter från vaccinerande verksamheter och andra aktörer för att bredda 
underlaget. Det finns också en mängd pågående utvärderingsprojekt både lokalt och 
nationellt. Även Revisorernas utredning är ett viktigt dokument i en sådan 
utvärdering. 
 
För att ta lärdom av det arbete som gjorts i vaccinationsprocessen samt som 
kunskapsunderlag inför kommande liknande processer/insatser så föreslås att en 
utvärdering och analys skall göras av vaccinationsprocessen. Då 
vaccinationsprocessen fortfarande pågår så föreslås att denna utvärdering initieras 
under hösten 2022 och slutrapporteras under första kvartalet 2023. 
 
Sammanfattning 
 
Precis som också revisorerna konstaterar så har Region Västerbotten klarat sig 
mycket bra vad gäller vaccinationstäckning, vaccinationsledning och inte minst har 
regionen lyckats genomföra insatsen på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Detta då 
trots att processen varit mycket besvärlig med konstant förändrade förutsättningar 
och mycket stora utmaningar. 
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