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 Regionstyrelsen 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
  

Granskning av vaccination mot covid-19 år 2021 
Vaccinationen i Västerbotten mot covid-19 har varit framgångsrik. Länet har bland den högsta 
vaccinationstäckningen i Sverige. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har dock 
inte varit tillräckligt aktiva i den strategiska styrningen av vaccinationen.  

Regionstyrelsen hanterade massvaccinationen av covid-19 som en del av styrelsens ordinarie 
vaccinationsuppdrag till primärvården. Hälso- och sjukvårdsnämnden tog inga beslut med anled-
ning av vaccinationen. Styrelsen och nämnden hade även svag kontroll över de beslut som togs 
av tjänstepersoner i arbetet med att organisera och genomföra vaccinationen.  

I en bilaga till detta missiv lämnar vi rekommendationer till regionstyrelsen och hälso- och sjuk-
vårdsnämnden. Revisorerna har enhälligt ställt sig bakom slutsatser och rekommendationer i 
detta missiv. Missiv och underliggande rapport (nr 10/2021) lämnar revisorerna för yttrande till 
regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande med uppgifter om verkställda och 
planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 30 juni 2022. 

 
 

 
För regionens revisorer 
 
 
 
 
Edward Riedl   Bert Öhlund 
Ordförande   Vice ordförande 

 

 

Bilaga 
Revisorernas rekommendationer
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  Bilaga 

Revisorernas rekommendationer 

• Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden behöver bli mer aktiv i den strate-
giska styrningen av arbetet med vaccinationen. Styrelsen och nämnden behöver bland 
annat säkerställa att tjänstepersoner som ska leda arbetet med vaccinationen har tydliga 
uppdrag och befogenheter. Styrelsen och nämnden behöver också säkerställa att beslut 
om vaccinationen dokumenteras, diarieförs och återanmäls till styrelsen eller nämnden.  

• Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör genomföra en utvärdering av vac-
cinationen mot covid-19. En utvärdering ger möjlighet att systematiskt analysera och be-
döma arbetssätt och resultat av vaccinationen. 

Instruktioner för yttrande 
Nedan bifogas ett formulär som ska användas då regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämn-
den svarar på revisorernas rekommendationer. Syftet med formuläret är att underlätta kommu-
nikationen. Tanken är att det ska vara enkelt för revisorerna att utläsa vilka åtgärder styrelsen 
och nämnden vidtagit eller planerar att vidta. 

Tänk på detta när ni svarar: 

• Svaret ska innehålla uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas uti-
från revisorernas rekommendationer. 

• Det ska finnas en tydlig koppling mellan de rekommendationer som revisorerna lämnat 
och de åtgärder som beskrivs i svaret. 

• Svaret bör så långt det är möjligt innehålla tidsangivelser för när åtgärderna genomförs. 

• Svaret bör så långt det är möjligt innehålla beskrivningar hur åtgärderna genomförs. 

• Svaret bör så långt det är möjligt beskriva vilken eller vilka funktioner inom förvaltningen 
som fått i uppdrag att arbeta med åtgärderna. 

• Om nämnden inte tänker vidta några åtgärder, motivera varför. 

• Om nämnden inte kan svara på utsatt tid, kontakta undertecknad. 

 

Vid frågor kontakta 

 

Malin Hedlund 
Revisionskontoret 
090-785 73 70 
malin.k.hedlund@regionvasterbotten.se 
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Svarsformulär 

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden behöver bli mer aktiv i den strategiska styr-
ningen av arbetet med vaccinationen. Styrelsen och nämnden behöver bland annat säkerställa 
att tjänstepersoner som ska leda arbetet med vaccinationen har tydliga uppdrag och befogen-
heter. Styrelsen och nämnden behöver också säkerställa att beslut om vaccinationen doku-
menteras, diarieförs och återanmäls till styrelsen eller nämnden.  

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden vidtar följande åtgärder: 
 
 
 
 
 
 
 

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör genomföra en utvärdering av vaccinat-
ionen mot covid-19. En utvärdering ger möjlighet att systematiskt analysera och bedöma ar-
betssätt och resultat av vaccinationen. 

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden vidtar följande åtgärder: 
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