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Komplettering - Avgiftsfrihet vid covidvaccinering (RS 2020/2643)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta följande :
- Att vaccination mot covid-19 ska utföras avgiftsfritt för alla medborgare i Gävleborg.

-Uteblivna intäkter för vaccin och vaccination finansieras med riktade statsbidrag till hälsooch sjukvården

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2020-12-09 att vaccination mot covid-19 ska utföras gratis för alla
medborgare i Gävleborg. Regionstyrelsen tidigare beslut kompletteras med beslutsförslaget:
Uteblivna intäkter för vaccin och vaccination finansieras med riktade statsbidrag till hälsooch sjukvården
Enligt Världshälsoorganisation WHO är vaccin ett viktigt medel för att begränsa det nya
coronaviruset sars-cov-2 samt covid-19, den sjukdom som viruset orsaker. I Sverige arbetas
det för fullt med förberedelserna inför vaccination under ledning av Folkhälsomyndigheten.
Folkhälsomyndigheten kommer också att ta fram rekommendationer för vilka personer som
ska erbjudas vaccination mot covid-19. En grundprincip är att de personer som har störst
behov av att få skydd mot svår sjukdom bör erbjudas vaccination först. Det mest troliga är att
vaccinerna kommer att levereras stegvis i begränsade volymer någon gång tidigt på nyåret.

Sedan 2013 regleras nationella vaccinationsprogram genom smittskyddslagen (2004:168).
Nationella vaccinationsprogram delas in i allmänna vaccinationsprogram (för hela
befolkningen) och särskilda vaccinationsprogram (för definierade riskgrupper).
Regioner och kommuner är skyldiga att erbjuda befolkningen vaccinationer som ingår i
nationella vaccinationsprogram. Vaccinationer som ges inom ramen för nationella program
ska vara kostnadsfria för individen, och registreras i det nationella vaccinationsregistret. I
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dagsläget är det inte klart hur vaccinationsprogram mot covid-19 kommer att klassas, och
således inte om det ska vara kostnadsfritt.
Preliminära resultat visar mycket goda resultat av de vacciner som tagits fram. Målsättningen
är att så många som möjligt vaccinerar sig. Som ett led i detta vill vi redan nu garantera
befolkningen avgiftsfri vaccination för att undanröja eventuella ekonomiska skäl för att man
inte vill vaccinera sig.
Kostnad
Enligt gällande avgiftshandbok tas grundavgift ut med 250 kr per vaccinationstillfälle. Priset
för vaccindosen varierar beroende på regionens inköpskostnad. Priset gäller för alla åldrar och
ingår inte i högkostnadsskyddet. Influensavaccination är avgiftsfri för personer från och med
de år de fyller 65 år samt för personer som ingår i riskgrupper enligt Folkhälsomyndighetens
rekommendation. Förslaget innebär att vaccinationen och vaccinationsdosen för Covid-19 ska
vara avgiftsfri för alla personer.
Finansiering
De uteblivna intäkterna finansieras med riktade statsbidrag. Vaccinationsdosen tillhandahålls
kostnadsfritt av Staten. Regionen erhåller 275 kr per vaccinationstillfälle för att täcka
kostnader för personal och sjukvårdsmaterial. Dessutom tillkommer bidrag för förberedelser
och logistik samt prestationsbaserad ersättning.

Efter diskussion reviderar ordförande beslutsförslaget på så sätt att gratis justeras till
avgiftsfritt, dvs att vaccination mot covid-19 ska utföras avgiftsfritt för alla medborgare i
Gävleborg.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta följande :
- Att vaccination mot covid-19 ska utföras gratis för alla medborgare i Gävleborg.

-Uteblivna intäkter för vaccin och vaccination finansieras med riktade statsbidrag till hälsooch sjukvården
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