Datum 2021-03-26

Dnr RS 2021/795

Svar på fråga - Beslut kring vaccinationerna
Besvaras av regionråd Jan Lahenkorva (S)
Patrik Stenvard (M) frågar:


Hur ser dessa uppdrag och krav ut och vilka beslut har fattats av vilken
politisk församling?

Svar:
I budget (Dnr RS 2020/659) anges de övergripande riktlinjerna och målen för
hälso- och sjukvårdens utformning i Region Gävleborg. Tillgänglighet och
jämlikhet utgör centrala värden. I budget anges också uttryckligen att ledning och
styrning av verksamheten ska präglas av tillit. Medarbetarnas kunnande,
erfarenheter och yrkesetik ska vara vägledande när arbetet planeras och utförs.
Hälso- och sjukvård ska erbjudas befolkningen rättvist och med hög tillgänglighet
i Region Gävleborg. 2020-12-08 fattade hälso- och sjukvårdsnämnden på mitt
förslag som dess ordförande beslut om avgiftsfrihet vid vaccinering för att
undanröja eventuella ekonomiska skäl för länsinvånarna att välja att ej låta sig
vaccineras. I enlighet med mitt förslag beslutade nämnden vid samma tillfälle att
även erbjuda länsinvånare som inte själv kan ta sig till vaccinationscentra i länet
kostnadsfria resor.
Att övriga initiativ och insatser från förvaltningen avseende planering och
genomförande av vaccineringen sker rättvist och med god tillgänglighet följs upp
vid formella beredningar, vid avstämningar och i samtal mellan undertecknad och
hälso- och sjukvårdsdirektören. Sådana mötestillfällen varierar i frekvens.
Typiskt sett redovisar direktören aktuellt läge, planerade och kommande insatser
varvid undertecknad kan säkerställa att politiska mål om tillgänglighet efterlevs.
I samband med berednings- och avstämningstillfällen uppföljs även hur pågående
insatser fortlöper. Vid behov har undertecknad uppdragit åt direktören att vidta
ytterligare åtgärder för att säkra en så rättvis och tillgänglig vaccineringsprocess
som möjligt – att undersöka möjligheterna för organisationen att utföra
vaccination i hemmiljö är ett exempel på sådant politiskt initiativ; att öka antalet
lokaler för massvaccination är ett till exempel; utredningen avseende eventuella
oriktigheter i förhållande till vaccineringen och prioriteringsgrupper är ett
ytterligare exempel; att skyndsamt säkerställa att bokningssystem och -lösningar
som används för vaccinering klarar den belastning massvaccineringen innebär
samt att förbereda organisationen på att klara av den ökade efterfrågan som kan
att uppstå i takt med att allt fler kommer att boka tid via 1177 är ännu ett exempel.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post rg@regiongavleborg.se

Bankgiro 5031-9771

801 88 Gävle

Rektorsgatan 1

026-15 40 00

026-15 57 00

Internet www.regiongavleborg.se

Org. nr.

232100-0198

