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Regionkontoret
Hälso- och sjukvård
Elin Allard
Hälso o sjukvårdsstrateg

Beslutsförslag
Datum
2021-06-24

Diarienummer
RS210708

Regionstyrelsen

Beslutsförslag - Begäran om yttrande på remiss avseende
möjlighet till vaccinationsbokning mot covid-19
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att
 översända föreliggande yttrande till Justitieombudsmannen.
Sammanfattning
Regionstyrelsen anmodas i en remiss från Justitieombudsmannen (JO) att yttra
sig över vad som framförs i den anmälan som inkommit till JO angående
Region Hallands beslut rörande möjligheterna för personer folkbokförda
utanför regionen att boka tid för vaccination mot covid-19.
Region Hallands överväganden, som presenteras mer ingående i yttrandet, är i
korthet dessa:
● Region Halland har inte tagit bort möjligheten för personer som inte är
folkbokförda i Halland att boka vaccination mot covid-19 i regionen.
● Utöver möjligheten att boka vaccination via telefon kan personer som
är folkbokförda i Halland även boka tid digitalt.
● Tillgängligheten till telefonbokning av vaccination i Halland har varit
mycket god både före och efter beslutet att enbart erbjuda digital
bokning för personer folkbokförda i Halland.
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● Halland är det län som har högst positivt vaccinationsnetto, vilket
innebär att antalet personer som inte är folkbokförda i Halland men
som har vaccinerats här är högre än antalet personer som är
folkbokförda i Halland men har vaccinerats i ett annat län. För Halland
var vaccinationsnettot +9692 t.o.m. vecka 24, vilket är mer än dubbelt
så mycket som det län som placerar sig på andra plats (Jönköping,
+4313).
● Region Halland hade under våren 2021 en mycket hög smittspridning i
nationell jämförelse och så även jämfört med intilliggande regioner.
Vaccination av befolkningen i Halland i enlighet med den nationella
vaccinationsplanen var därför mycket angeläget vid tidpunkten för
beslutet
● Under vecka 14 svarade invånare bosatta i Västra Götaland för en
konsumtion av 30 procent av de vaccindoser som fördelades till
Halland.
● Beslutet att enbart erbjuda digital bokning för personer folkbokförda i
Halland föregicks av dialoger med bland annat Folkhälsomyndigheten,
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Västra
Götalandsregionen.
● Vad gäller rättsläget stödjer sig Region Halland på smittskyddslagen
(2004:168) angående regionens åtaganden i den nationella
vaccinationskampanjen mot covid-19 och beslutet att enbart erbjuda
digital bokning för personer folkbokförda i Halland. Kapitel 8, 3 §
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) är troligen inte tillämplig här.
Bakgrund
Region Hallands yttrande angående beslutet rörande möjligheterna för
personer folkbokförda utanför regionen att boka tid för vaccination mot
covid-19, ska innehålla en beskrivning av innebörden av regionens beslut samt
en redogörelse för handläggningen samt de överväganden som föregick
beslutet. Vidare ska yttrandet bl.a. beskriva hur beslutet förhåller sig till 8 kap
3 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
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Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Inga kända ekonomiska konsekvenser av beslutet.
Regionkontoret
Regiondirektör
Jörgen Preuss

Hälso- och sjukvårdsdirektör
Martin Engström

Bilaga:

1. Begäran om yttrande på remiss avseende möjlighet till
vaccinationsbokning mot covid-19 Dnr: 3236-2021
2. Region Hallands yttrande till Justitieombudsmannen

Styrelsens/nämndens beslut delges

Justitieombudsmannen

