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Bilaga 3. Anteckningar möte  
Folkhälsomyndigheten deltog den 17 december 2020 vid ett möte inom Sveriges 
Kommuner och Regioners (SKR) forum för erfarenhetsutbyte om covid-19 och 
kommunal vård och omsorg, för medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS:ar) 
och socialchefer. Frågor som diskuterades var:  

• Vilka lärdomar har ni kunnat dra av höstens vaccinationer mot influensa under 
pågående pandemi? På särskilda boenden? Inom hemtjänsten? Av personal?   

• Vad har varit de största svårigheterna vad gäller influensavaccination av 
omsorgspersonal hösten 2020? Behövs mer samverkan med regionerna vad 
gäller vaccineringen av brukare mot influensa? Ser ni några bekymmer?    

• Behövs ytterligare stöd nationellt kring vaccination i hemmet mot influensa 
respektive covid-19?  
 

Diskussionerna på mötet sammanfattas nedan.  

Vaccination mot säsongsinfluensa  
Sammanfattningsvis framkom att det finns väl upparbetat logistik och bra arbetssätt 
inom kommunerna kring vaccination av personer som bor på säbo. Även vad gäller 
hösten 2020 avlöpte vaccinationerna väl. Vaccination inom den kommunala 
hemsjukvården har också fungerat väl. Äldre utan hemsjukvård som inte kunde ta 
sig till vårdcentralen har vaccinerats i hemmet. Det efterfrågades inte något särskilt 
stöd kring vaccination mot säsongsinfluensa för patienter.  

Vaccination av personal på säbo utförs av regionerna. Diskussion fördes kring 
logistiska lösningar kring personalens vaccination. Vissa deltagare berättade att 
vaccination av personal fungerat väl i flera år genom ordination från vårdcentral. 
Från andra deltagare rapporterades att personal inte vaccineras inom kommunernas 
regi utan hänvisas till vårdcentral, ibland med kostnadsersättning, eller att 
företagshälsovård anlitas. Detta eftersom kommunen inte har något vårdansvar för 
personalen. Andra arbetade med frågan om det var ok att vaccinera den egna 
personalen från ett juridiskt och försäkringsmässigt perspektiv.  

Vaccination mot covid-19  
Deltagare lyfte problematiken kring att identifiera och vaccinera personer med 
hemtjänst. Regionen har behov av uppgifterna för att erbjuda vaccination mot 
covid-19, men det är sekretess mellan de olika huvudmännen (kommunen och 
regionen). Ansvaret faller på vårdcentralerna att söka upp och erbjuda vaccination.  
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Skillnaden mellan kommunal hemsjukvård och hemtjänst lyftes också på mötet. 
Personer med hemsjukvård är inskrivna som patienter hos kommunen. För 
personer med hemtjänst har kommunen inte något vårdgivaransvar. Vikten av god 
samordning mellan region och kommun under lyftes som viktig för vaccination 
mot såväl säsongsinfluensa som covid-19.  

För vaccinationerna mot covid-19 diskuterades att vaccination i hemmet utgör en 
större utmaning än influensavaccination, då det är ett nytt vaccin. Deltagare 
diskuterade behovet av det finns en läkare tillgänglig och att det är två 
vårdpersonal med i hemmet, två sjuksköterskor eller en läkare och en 
sjuksköterska.  

Deltagarna önskade vid mötet bra nationell, övergripande informationsmaterial 
gällande vaccination mot covid-19 som går att lämna ut till patienter. Det hade 
varit av hjälp att få svar på vanliga frågor som exempelvis kontraindikationer, vad 
händer om man nyligen tagit ett annat vaccin och vilka delar i hälsodeklarationen 
behöver kollas upp innan vaccinationen. Gärna en checklista för den som ska 
vaccinera.  
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