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Kostnader för sjukresor i samband med vaccination Covid-19
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande
Region Gävleborg bekostar resor till de som inte själv kan ta sig till upprättade
vaccinationscentra för att vaccinera sig mot covid-19 i enlighet med gällande
prioriteringslista.
Kostnaden finansieras genom att ta dedikerade statsbidrag i anspråk.
Sammanfattning

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.
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, och med
erfarenheter från vaccination mot vanlig säsonginfluensa, vill vi erbjuda de som inte
själv kan ta sig till våra vaccinationscentra gratis resor.
Kostnader och finansiering

Omfattningen är svår att överblicka och därmed också den totala kostnaden. Parametrar
som hur många som behöver transport, vart vaccinationerna kommer att utföras och
hur långt folk väljer att åka för att få vaccination är osäkra. Initialt uppskattas
kostnaden att landa inom intervallet 20-35 miljoner kronor. Kostnaden kommer att
kodas som merkostnad som beror på covid-19 för vilket förvaltningen kommer att
använda dedikerade statsbidrag.
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