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Svar på remiss Förslag till Rådets rekommendation om
stärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas genom
vaccination
Dnr S2018/03530
Rekommendationen syftar till att stärka samarbetet och samordning mellan EU-länder,
näringslivet och andra berörda relevanta aktörer för att hjälpa till att öka
vaccinationstäckningen, främja möjligheten till anpassning av vaccinationsscheman i hela
EU, främja acceptansen av vaccination, stödja vaccinforskning och utveckling och stärka
tillgången på, upphandling och förvaltning av lagren av vaccin, bland annat i nödsituationer.
De åtgärder som förslås bör i slutändan minska förekomst av sjukdomar som kan förebyggas
med vaccination, öka medborgarnas hälsa och förbättra hälsoskyddet inom EU som helhet.
Förslaget täcker de flesta aspekter inom vaccinationsområdet. De ovan nämnda samt viktiga
delar som att stärka tillgång på vaccin bland annat genom skapande av ett virtuellt datalager
för behov av vaccin samt förslag om ett fysiskt lager av vacciner.
En del av förslagen riktar sig direkt till medlemsstaterna med bl.a. förslag om att upprätta
nationella planer samt olika förslag att på nationell basis öka vaccinstäckning, förbättra
tillgång till vaccinationstjänster och förbättra kompetensutveckling, utbildning och
kunskapsspridning till professionen och allmänheten inom området samt stödja forskning.
För vårt land gäller kanske i första hand, hållbar finansiering och vaccinförsörjning samt
livslång tillgång på vaccination, rutinkontroller av vaccinationsstatus och möjligheter att bli
vaccinerad i olika skeden i livet och att vårdinrättningarna har kapacitet till att ha
uppdaterad information om medborgarnas vaccinationsstatus.
Region Jämtland Härjedalen ser positivt på förslaget som i sin helhet är omfattande.
Möjligen kan man fråga sig hur genomförbara en del förslag är med hänvisning till de snäva
tidsramar som föreslås och med tanke på de stora skillnader som idag föreligger mellan de
olika medlemsstaterna vad gäller vaccinationsschema, registerhållning,
vaccinationstäckning etc.
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