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Beslut om säsongsvaccination av medarbetare 2021 (Beslut enligt
delegation)
RS210750
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
•
•
•

tillsvidare erbjuda samtliga medarbetare inom Region Halland kostnadsfri
säsongsinfluensavaccination
erbjudandet finansieras genom regionkontorets budget 2021 för övergripande
HR-insatser
erbjudandet finansieras från och med 2022 genom en förstärkning till
regionkontorets budget

Ärendet
Varje år, främst under vinterhalvåret, återkommer smittsamma virusinfektioner som
då kallas för säsongsinfluensa. Vanligtvis rekommenderas att särskilda riskgrupper
samt vårdpersonal vaccinerar sig för att skydda både sig själva och andra som löper
risk att bli svårt sjuka om de smittas av influensan. Under en pågående pandemi är
det särskilt viktigt att uppnå en hög vaccinationstäckning mot säsongsinfluensan.
Därför rekommenderade Folkhälsomyndigheten en bredare prioritering under 2020,
vilken även innefattade annan personal som arbetar i vårdnära miljö och övriga
grupper i samhället.
Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens rekommendation och för att uppnå en hög
vaccinationstäckning mot säsongsinfluensan i Halland erbjöd Region Halland
samtliga medarbetare kostnadsfri säsongsinfluensavaccination under 2020.
Bedömningen är att ett bredare erbjudande skyddar våra patienter, främjar ökad
hälsa och bevarar kontinuitet i bemanningen. Ett bredare erbjudande bedöms även
stärka Region Hallands arbetsgivarvarumärke.
Med anledning av ovanstående föreslås att Region Halland fortsatt och tills vidare
erbjuder samtliga medarbetare kostnadsfri säsongsinfluensavaccination.
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Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
•
•
•

tillsvidare erbjuda samtliga medarbetare inom Region Halland kostnadsfri
säsongsinfluensavaccination
erbjudandet finansieras genom regionkontorets budget 2021 för övergripande
HR-insatser
erbjudandet finansieras från och med 2022 genom en förstärkning till
regionkontorets budget

Beslutsunderlag
• Beslut om säsongsvaccination av medarbetare 2021
Expedieras till
Förvaltningarnas driftsnämnder
Paragrafen är justerad
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Regionkontoret
HR
Anna Sköld
Strateg

Beslutsförslag
Datum
2021-09-27

Diarienummer
RS210750

Regionstyrelsen

Beslut om säsongsvaccination av medarbetare 2021
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
- tillsvidare erbjuda samtliga medarbetare inom Region Halland
kostnadsfri säsongsinfluensavaccination.
- erbjudandet finansieras genom regionkontorets budget 2021 för
övergripande HR-insatser.
- erbjudandet finansieras från och med 2022 genom en förstärkning till
regionkontorets budget.
Sammanfattning
Varje år, främst under vinterhalvåret, återkommer smittsamma
virusinfektioner som då kallas för säsongsinfluensa. Vanligtvis
rekommenderas att särskilda riskgrupper samt vårdpersonal vaccinerar sig för
att skydda både sig själva och andra som löper risk att bli svårt sjuka om de
smittas av influensan. Under en pågående pandemi är det särskilt viktigt att
uppnå en hög vaccinationstäckning mot säsongsinfluensan. Därför
rekommenderade Folkhälsomyndigheten en bredare prioritering under 2020,
vilken även innefattade annan personal som arbetar i vårdnära miljö och
övriga grupper i samhället.
Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens rekommendation och för att uppnå
en hög vaccinationstäckning mot säsongsinfluensan i Halland erbjöd Region
Halland samtliga medarbetare kostnadsfri säsongsinfluensavaccination under
2020. Bedömningen är att ett bredare erbjudande skyddar våra patienter,
främjar ökad hälsa och bevarar kontinuitet i bemanningen. Ett bredare
erbjudande bedöms även stärka Region Hallands arbetsgivarvarumärke.
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Med anledning av ovanstående föreslås att Region Halland fortsatt och tills
vidare erbjuder samtliga medarbetare kostnadsfri säsongsinfluensavaccination.
Konsekvensbeskrivning
Erbjudandet till patientnära personal om vaccination på arbetsplatsen bidrar
även till ett ökat jämställt erbjudande där individuella privata förutsättningar
för vaccination utanför arbetstid minimeras.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Bedömningen är att beslutsförslaget innebär en kostnad om cirka 600 000
kronor per år, beroende på hur många som väljer att vaccinera sig. Kostnaden
för 2021 är ofinansierad och belastar regionkontorets budget för övergripande
HR-insatser. Från och med 2022 finansieras förslaget med förstärkning till
regionkontorets budget.
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