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Beslut om kostnadsfri vaccination mot Covid-19
RS 1913-2020
Sammanfattning
Förbundsstyrelsen för Sveriges kommuner och regioner, SKR, rekommenderar regionerna att
erbjuda alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige avgiftsfri vaccination mot Covid-19.
Rekommendationen är att vaccinationen ska vara avgiftsfri från 1 janari-31 december 2021.
Avgiftsfri vaccination ska ges till alla som bor eller stadigvarande vistas i regionen. Det inkluderar
även personer med skyddad folkbokföring, asylsökande och papperslösa, personer som är bosatta
i andra regioner men som stadigvarande vistas i regionen för t.ex. studier eller arbete och personer
från andra länder som stadigvarande vistas här för t.ex. studier eller arbete.
SKR rekommenderar också att regionerna inte ska debitera varandra när de utför vaccinationer för
personer som bor i en annan region, dvs. att regionerna ska avstå att debitera för utomlänsvård vid
Covid-19 vaccination.
Vaccinationen kan komma bli ett av de viktigaste verktygen i kampen mot Covid-19. En effektiv
vaccinering kan dämpa lidande och rädda liv och kan också leda till att samhället öppnas upp i
högre utsträckning vilket kan få positiv effekt på människors hälsa och på samhällsekonomin.
En avgiftsfri vaccinering kan skapa en god grund för att nå en hög grad av vaccinationstäckning.
I Region Västerbotten kommer majoriteten av vaccinationerna att utföras av primärvården.
Ersättningen till primärvården via beställaren är beslutad att vara 200 kr per given dos. När
kommunen utför vaccinationen kommer ersättningen till hälsocentralen att vara 100 kr per given
dos för bl.a. administration och registrering, enligt beslut i regionstyrelsen. Hälsocentralerna
kommer också få schablonersättning för förbrukningsmaterial. Det kommer också att finnas vissa
kostnader inom sjukhusvården (framförallt personalvaccination). Övergripande kostnader kommer
också att finnas för IT-utveckling, vaccinationssamordning m.m.
Staten kommer att stå för kostnaderna för inköp och distribution av vaccinet till regionerna. Staten
kommer också att stå för kostnader för vaccineringar mot Covid-19 som regionerna utför och som
rapporteras till det nationella vaccinationsregistret.
Förslag till beslut
Region Västerbotten beslutar att erbjuda alla som bor eller stadigvarande vistas i Västerbotten
avgiftsfritt vaccin mot Covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.
Region Västerbotten beslutar att godkänna och tillämpa Sveriges kommuners och regioners
förbundsstyrelses rekommendation om Kostnadsfrihet av vaccinering mot Covid-19 (nr 15/2020).
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Bedömda resultat och konsekvenser
Vaccinationen kan komma bli ett av de viktigaste verktygen i kampen mot Covid-19. En effektiv
vaccinering kan dämpa lidande och rädda liv och kan också leda till att samhället öppnas upp i
högre utsträckning vilket kan få positiv effekt på människors hälsa och på samhällsekonomin.
En avgiftsfri vaccinering kan skapa en god grund för att nå en hög grad av vaccinationstäckning.
Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut?
Nej.
Resurser och finansiering
I Region Västerbotten kommer majoriteten av vaccinationerna att utföras av primärvården.
Ersättningen till primärvården via beställaren är beslutad att vara 200 kr per given dos. När
kommunen utför vaccinationen kommer ersättningen till hälsocentralen att vara 100 kr per given
dos för bl.a. administration och registrering, enligt beslut i regionstyrelsen. Hälsocentralerna
kommer också få schablonersättning för förbrukningsmaterial. Det kommer också att finnas vissa
kostnader inom sjukhusvården (framförallt personalvaccination). Övergripande kostnader kommer
också att finnas för IT-utveckling, vaccinationssamordning m.m.
Staten kommer att stå för kostnaderna för vaccinet och kostnaderna för vaccineringen.
Bilagor
Rekommendation om kostnadsfrihet av vaccinering mot Covid-19. Sveriges kommuner och
regioner, meddelande nr 15/2020 från styrelsen. Ärendenummer: 20/01597
Beslut expedieras till
Regiondirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör, ekonomidirektör, beställarchef

