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Vägledning kring hantering av information till 
vårdtagare med regelbunden omvårdnads-
insats i hemmiljö inför vaccination mot covid-
19  
 
Detta dokument är en vägledning kring hur ett lokalt samarbete mellan primärvård och 
kommun bör organiseras avseende hantering av information till vårdtagare med 
regelbunden omvårdnadsinsats i hemmiljö inför vaccination mot covid-19. Vägledningen är 
inte tvingande. Respektive organisation bestämmer självständigt om, och i så fall hur, ett 
eventuellt lokalt samarbete ska organiseras. 
 

* med primärvård avses här Region Skånes vårdcentraler, privata såväl som de i egen regi. 
 

Bakgrund 
Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell plan för 
vaccination mot covid-19. Uppdraget innefattar bland annat en rekommendation för en 
prioritetsordning för vaccinationen, som i sig är beroende av tillgången till godkänt vaccin. 
Rekommendationen innefattar prioritering av vaccination mot covid-19, med syfte att ge tidigt 
skydd till personer som har störst risk att bli allvarligt sjuka eller avlida i covid-19. 
 
Det primära syftet med vaccinationen i det första skedet är att tidigt skydda de grupper som 
har störst risk att bli allvarligt sjuka eller avlida i covid-19, vilket bedöms vara personer som bor 
på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst med omvårdnadsinsats. De som träffar 
många människor dagligen har även en ökad risk att bli utsatt för covid-19.  
 

Prioriteringsordning för vaccination mot covid-19 i Skåne (FoHM) 
Se Vårdgivare Skåne: https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/vaccinationer/covid-19/ 
 

Vårdtagare som omfattas av överlämnade av information enligt vägledningen 

• Vårdtagare i ordinärt boende som är beviljad återkommande insatser enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) för hjälp med personlig omvårdnad. Personlig 
omvårdnad kan till exempel vara stöd och hjälp vid på- och avklädning, hygien 
och förflyttning.  

• Patienter med kommunal hemsjukvård av sjuksköterska omfattas inte då denna 
grupp omfattas av ”Vägledning kring hantering av vaccination mot covid-19 till 
riskgrupper i hemmiljö under 2020-2021”. 

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/vaccinationer/covid-19/
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Ansvarsfördelning 
Flexibilitet och stöd verksamheterna emellan är en förutsättning för fortsatt gott arbetsklimat 
och personcentrerad vård.  
 
Kommunal vård och omsorg* ansvarar för: 

• Inventera vårdtagare med återkommande omvårdnadsinsats i ordinärt boende. I 
inventeringen ska patienter i ordinärt boende med kommunal hemsjukvård av 
sjuksköterska exkluderas. 

• Kopiera/trycka brev (bilaga 1) samt hälsodeklaration (bilaga 2) till inventerade 
vårdtagare med återkommande omvårdnadsinsats. 

• I överenskommelse med berörd vårdcentral överlämna brev samt hälsodeklaration till 
vårdtagare med återkommande omvårdnadsinsats i ordinärt boende. 

Vårdcentral ansvarar för: 

• Att i dialog med kommunen informera om när och i vilka geografiska områden 
utlämning av brev samt hälsodeklaration kan ske till vårdtagare med återkommande 
omvårdnadsinsats i ordinärt boende. Utlämnande av brev och hälsodeklaration kan 
inte göras utifrån vilken vårdcentral vårdtagare med återkommande omvårdnadsinsats 
är listad vid. 

 
Bilagor: 
Bilaga 1: Brev till vårdtagare med regelbunden omvårdnadsinsats  
Bilaga 2: Hälsodeklaration 
 
 
 
 
* Vägledning innefattar även utförare som omfattas av lagen om valfrihetssystem (LOV). 

  

 


