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RS/774/2020
Avgift för vaccination mot Covid -19
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har fått uppgift om att vaccin mot Covid -19 beräknas
anlända i mitten av januari 2021 och att vaccinering då kan påbörjas.
Region Jämtland Härjedalen ska enligt Smittskyddslagen (SFS 2004:168) tillgodose
befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar.
Folkhälsomyndigheten har redovisat följande målgrupper och prioriteringsordning
för vaccination mot covid-19
1. 70 år och äldre samt riskgrupper
2. Hälso- och sjukvårdspersonal och omsorgspersonal
3. Resterande i befolkningen från 18 år och äldre.
I Jämtlands län motsvarar de förstnämnda målgrupperna: 70 år och äldre, övriga
riskgrupper samt vård- och omsorgspersonal cirka 50 000 personer och 100 000
vaccindoser är därför beställda så långt. Gruppen "resterande 18 år och äldre" i
Jämtlands Län utgör ytterligare ca 50 000 personer som får vaccineras därefter.
Dessa doser är ännu inte beställda.
Ännu finns ingen nationell rekommendation kring Covid-19 vaccinering. Ärendet
diskuteras i dagsläget i Sveriges kommuner och regioners nationella referensgrupp
för vaccinsamordnare. Vaccinet kommer att bekostas av staten.
Beträffande kostnader för själva vaccinationsverksamheten dvs personal, lokalhyra,
logistik mm finns det inga beräkningar i dagsläget då det är mycket oklart hur
snabbt vaccin kan levereras och hur många som kan vaccineras per månad.
Dialog pågår nationellt avseende övriga kostnader för anpassningar av
journalsystem och överföring till det nationella vaccinregistret.
En hög vaccinationstäckning mot covid-19 inom definierade målgrupper är grunden
för en framgångsrik insats mot pandemin, på såväl individ samt samhällsnivå. Det
krävs flera insatser för att nå hög vaccinationstäckning, exempelvis
informationsinsatser och god tillgänglighet hos vårdverksamheterna. Avgiftsfrihet
bedöms vara en viktig bidragande faktor till att nå hög vaccinationstäckning och
bidrar till en jämlik vård där enskild individs ekonomi inte ska vara en orsak till att
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avstå från vaccin. Avgiftsfrihet bedöms också innebära en positiv effekt avseende
flödet vid vaccinering med färre personal inblandade, minskad risk för kö och
därmed minskad risk för smittspridning.
Ett beslut i avgiftsfrågan bör tas redan nu för att vaccineringen inte ska fördröjas.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen förslår regionfullmäktige
1. Vaccinering mot Covid -19 är avgiftsfri för de målgrupper som
Folkhälsomyndigheten rekommenderar under pågående
pandemivaccinationsinsats 2021.
2. Beslutet gäller under förutsättning att erforderliga beslut tas på nationell nivå.
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