Yttrande över revisorernas fördjupade granskning nr 10/2021 Vaccinationer mot Covid-19
Revisionen har genomfört en granskning om vaccinationerna mot Covid-19. I
granskningsrapporten lyfter revisionen fram två rekommendationer.
Hälso och sjukvårdsnämnden har upprättat svar utifrån revisionens rekommendationer

Regionstyrelsen (RS) och Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) behöver bli mer
aktiva i den strategiska styrningen av arbetet med vaccinationen. RS och HSN
behöver säkerställa att tjänstepersoner som ska leda arbetet har tydliga uppdrag
och mandat. RS och HSN behöver också säkerställa att beslut om vaccinationen
dokumenteras, diarieförs och återanmäls till nämnden.
Smittskyddet inom Region Västerbotten, som har ansvar för vaccinationer mot Covid-19,
är organiserat under Regionstyrelsen. Detta gäller även uppdraget till Primärvården som
läggs till Primärvården av beställarenheten. Ett tydligt uppdragsdirektiv att påbörja
vaccinationer mot Covid-19 sammanhållet av en vaccinationssamordnare utgick således
från smittskyddsläkare. Då vaccinationsinsatsen bedömdes falla under primärvårdens
ordinarie uppdrag så är bedömningen att det vid den tidpunkten inte fanns skäl för att
politiskt besluta om detta. Nämnden tillstyrker att en viss otydlighet uppstod gällande
beslutsmandat mellan vaccinationssamordnare/grupp i förhållande till primärvårdens
områdes-/verksamhetschefer. Detta till trots har Region Västerbotten klarat sig mycket
bra vad gäller vaccinationstäckning, och lyckats genomföra insatsen på ett mycket
kostnadseffektivt sätt. Trots konstant förändrade förutsättningar och mycket stora
utmaningar så kan slutsatsen dras att styrningen har varit tillräcklig för att klara
uppdraget. Utifrån erfarenheten från det genomförda uppdraget håller dock hälso- och
sjukvårdsnämnden med revisorernas bedömning att det borde ha fattats ett särskilt beslut
om vaccinationsuppdraget utifrån omfattningen då primärvårdens ordinarie verksamhet
har blivit lidande av vaccinationsinsatsen.
I övrigt hänvisar hälso- och sjukvårdsnämnden till regionstyrelsens svar till revisorerna.

Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden bör genomföra en
utvärdering av vaccinationen mot Covid-19 i syfte att lyfta erfarenheter och
lärande i organisationen
Vaccinationsinsatserna är mycket väl dokumenterade. Det finns således gott om material
att analysera. Hälso- och sjukvårdsnämnden håller med revisorernas bedömning att en
utvärdering av insatsen bör göras. Ur hälso- och sjukvårdsnämndens synvinkel är det
mycket viktigt att beakta erfarenheter och synpunkter från vaccinerande verksamheter.
I övrigt hänvisar hälso- och sjukvårdsnämnden till regionstyrelsens svar till revisorerna.

